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Adaptem, transformem i enfortim el sistema 

sanitari català per seguir convivint amb 
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l’activitat de 2021, el primer any natural 

convivint amb el coronavirus.
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Habitants

Introducció Abast territorial

1.695.772
Regió 

22,03%

Superfície (Km²)

101
Regió

3

7.697.069
Catalunya

32.106
Catalunya

0,31%



Índex d’envelliment 

Introducció Abast territorial

138,22
Regió 

3

108,95
Catalunya

Home Dona

216,40
Regió 

153,48
Catalunya

Percentatge de sobreenvelliment

15,1
Regió 

13,1
Catalunya

Home

22,3
Regió 

19,8
Catalunya

Dona

Introducció Organització administrativa

Total Sectors Sanitari Sectors Sanitaris

11

Ciutat Vella

Sant Martí

Eixample

Sants Montjuïc

Les Corts

Sarrià Sant Gervasi

Gràcia

Horta Guinardó

Sant Andreu

Nou Barris

Bon Pastor

BNiBM

VOCC

Total Àrees Integrals de Salut  AIS

4

Barcelona Esquerra 

Barcelona Nord

Barcelona Dreta

Barcelona Litoral Mar



Introducció Organització administrativa

Barcelona Dreta

45.527
0-14 anys

16
EAP

408.268
Total

362.741
15 anys o més

Barcelona Litoral Mar

40.248
0-14 anys

14
EAP

316.435
Total

276.187
15 anys o més

Barcelona Esquerra

60.721
0-14 anys

20
EAP

524.880
Total

464.159
15 anys o més

Barcelona Nord

59.155
0-14 anys

19
EAP

446.189
Total

387.034
15 anys o més

Total

205.651
0-14 anys

69
EAP

1.695.772
Total

1.490.121
15 anys o més

4



/Responem a les
teves necessitats de
salut en època de 
pandèmia
L'any 2021 ha vingut marcat per les successives onades de la COVID-

19 que han interferit força amb l'activitat habitual dels serveis sanitaris.

La introducció de les vacunes i l'èxit assolit en quant a la cobertura i 

conseqüent protecció de la població han permès reprendre de forma 

gradual el ritme d'activitat dels serveis sanitaris

5Informació SISCAT
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Regions sanitàries

Àmbit Metropolità Nord

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Alt Pirineu i Aran

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

8
Atenció hospitalària

134
Atenció 
primària

84
Atenció 
sociosanitària

335
Total centres i equips de salut

90
Salut mental i 
addiccions

30
Atenció continuada 
i urgent

Centres de salut

Informació SISCAT

Atenció primària : Nombre total de recursos d'atenció primària: EAP, CAP, CUAP i CL

Atenció sociosanitària : Nombre total de centres sociosanitaris d'internament, hospitals de dia, equips PADES (inclouen ETODA) i equips UFISS

Salut mental i addiccions : Nombre total d'hospitals, centres de salut mental, hospitals de dia, serveis de rehabilitació comunitària, centres d'atenci ó i seguiment de drogodependències (CAS) i unitats hospitalàries de desintoxicació 

Atenció continuada i urgent : Nombre total de dispositius d'urgències hospitalàries, d'atenció primària (CUAP) i d'atenció continuada
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13.228.793
Visites

Visites

Recursos

69
EAP

53
CAP

1
CL

11
CUAP

Atenció primària Centres i visites

Consultar l’annex al final del document

Informació SISCAT

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre
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Segons dispositiu

5.950.491
Al centre

410.406
A domicili

3.758.703
Per telèfon

3.109.193
TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La

Meva Salut…)

Atenció primària Visites segons dispositiu

Informació SISCAT
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Atenció primària Motius de consulta

Els cinc principals diagnòstics en els menors de 15 anys Els cinc principals diagnòstics en majors de 15 anys

1. Examen/avaluació mèdic

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

3. Altres

4. Altres infeccions respiratòries de vies altes 

5. Infeccions víriques

Informació SISCAT

1. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

2. Examen/avaluació mèdic

3. Hipertensió essencial 

4. Altres  

5. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics
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8
Hospitals

Recursos

Atenció hospitalària Centres i visites

Informació SISCAT

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Visites

212.950
Altes d’hospitalitzacions convencionals, 

domiciliaries i de cirurgies majors ambulatòries
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Atenció hospitalària Activitat

999
Trasplantaments

380
Donacions

359.717
Sessions

129.670
Proves

Sessions hospital de dia

Proves diagnòstiques

Informació SISCAT

Trasplantaments *

Donacions *

* Dades totals de Catalunya
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Atenció hospitalària Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics

1. Procediments quirúrgics d ’òrbita i ull

2. Infeccions i inflamacions pulmonars

3. Insuficiència cardíaca

4. Part

5. Infeccions de ronyó i tracte urinari 

Informació SISCAT
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17
Centres sociosanitaris 
d'internament

Recursos

11
Hospitals de dia

Episodis

21.684
Episodis 
hospitalaris

10.459
Episodis 
ambulatoris

47
Equips de suport PADES 
(incluen ETODA)

Atenció sociosanitària Centres i visites

9
Equips de suport
UFISS

Informació SISCAT

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Episodis: un pacient pot generar més d’un episodi al llarg de l’any 
Consultar l’annex al final del document
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Atenció sociosanitària Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat ambulatòriaEls cinc principals diagnòstics a l’activitat d’internament

1. Malaltia cerebrovascular aguda

2. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

3. Infeccions víriques 

4. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

5. Fractura de coll de fèmur (maluc)

1. Infeccions víriques

2. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

3. Fractura de coll de fèmur (maluc)

4. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

5. Malaltia cerebrovascular aguda

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Centres i visites

Atencions

532.774
Atencions ambulatòries

112.577
Atencions 
drogodependències

7.177
Atencions hospitalàries

Recursos

10
Hospitals

21
Serveis 
rehabilitació  
comunitària

29
Centres de 
salut mental

16
CAS

10
Hospitals de dia

4
Unitats 
hospitalàries 
desintoxicació

Consultar l’annex al final del document

Informació SISCAT

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre
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Atenció a la salut mental i addiccions Activitat hospitalària

Els cinc principals diagnòstics

1. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

Contactes

2.879

Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics

900

Unitats de subaguts d ’hospitals psiquiàtrics

3.398

Hospitals generals

2. Estat d'ànim

3. Relacionats amb drogues

4. Relacionats amb alcohol

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Activitat ambulatòria

Visites

128.818
Infantil

Els cinc principals diagnòstics infantils

1. TDAH, conducta i comportament 

perjudicial

2. Trastorns habitualment diagnosticats en 

lactància, infància o adolescència

3. Trastorns d’ansietat

4. Trastorns d'adaptació

5. Retards del desenvolupament

Els cinc principals diagnòstics adults

1. Trastorns de l'estat d'ànim

2. Trastorns d'adaptació

3. Trastorns d'ansietat

4. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

5. Trastorns de la personalitat

403.956
Adults

Informació SISCAT
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Recursos

9
CAC

11
CUAP

10
Serveis 
hospitalaris

116.601
Urgències ateses

Atencios

Atenció continuada i urgent Centres i visites

230
Unitats assistencials 
del SEM

320.173
Visites a l’atenció 
continuada

Informació SISCAT

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Urgències ateses : Dada global d’urgències ateses a CUAP i hospitals. La dada de Catalunya inclou també el SEM

Unitat assistencials del SEM: Les unitats assistencials de Barcelona ciutat, l’Àmbit Metropolità Sud i l’Àmbit Metropolità Nord s’indiquen de forma conjunt a  

Consultar l’annex al final del document
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Atenció continuada i urgent Trasllats i principals diagnòstics

255.197
Trasllats urgents

Els cinc principals diagnòstics en menors de 
15 anys

Els cinc principals diagnòstics en majors de 
15 anys

1. Lesions i intoxicacions

2. Símptomes, signes i afeccions mal 

definides

3. Malalties del sistema nerviós i els òrgans 

dels sentits

4. Malalties del sistema muscoesquelètic i el 

teixit connectiu 

5. Malalties de l'aparell respiratori

1. Malalties de l'aparell respiratori

2. Lesions i intoxicacions

3. Símptomes, signes i afeccions mal 

definides

4. Malalties infeccioses i parasitàries

5. Malalties del sistema nerviós i els òrgans

dels sentits

Informació SISCAT



20

Atenció farmacèutica i altres activitats Atenció farmacèutica

Receptes i aportacions *

31.616.612
Receptes dispensades

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

481.907.753 €
Despesa CatSalut en MHDA

408.788.630 €
Aportació del CatSalut

Informació SISCAT

* Dades totals de Catalunya
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61.257
Articles ortroprotètics liquidats

65.898
Processos de rehabilitació

Atenció farmacèutica i altres activitats Ortoprotètics i rehabilitació

Informació SISCAT

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre



Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial

1.458.820
Trucades rebudes al 061 Salut Respon

23

/061

2.849.069
Noves altes

199%
Increment d’altes

39.199.520
Accessos acumulats

154.450
Usuaris

8.767
Sol·licitud d’ajuda professional al SEM

8.767
Autoavaluacions realitzades

Activitat CatSalut

La Meva Salut *

GestióEmocional.cat *

GestioEmocional.cat: Aplicatiu web d’autoavaluació de l’estat emocional que també ofereix 

recursos per a la seva gestió i accés a atenció professional.

* Dades totals de Catalunya
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1.472.274
Descàrregues

512.299
Autotests realitzats

1.500.000
Accessos

10.352.959
Cites concertades 

13.800.000

Accessos web

8.415.157
SMS enviats 

Relació no presencial i eines digitals Apps COVID

Activitat CatSalut

ContacteCovid.cat *

Vacunacovid.cat *

Vacunacovid.cat: pàgina web on reservar dia, hora i lloc per l’administració de la vacuna contra la COVID-19, i en cas necessari, modificar la cita.

ContacteCovid.cat: Eina per identificar contactes estrets de COVID -19 i indicar el tipus d ’aïllament a realitzar per tallar la cadena de transmissió.

* Dades totals de Catalunya
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27.083.579

Trànsit global Canal Salut i CatSalut

6.961.833

Trànsit secció COVID CanalSalut

2.502.090
Documents descarregats

18.780.967
Nous espais creats

8.805

Informem la ciutadania i els professionals Dades web, xarxes i reclamacions

Activitat CatSalut

CanalSalut.cat i CatSalut.cat * Reclamacions i altres expedients  
gestionats

* Dades totals de Catalunya

Sol·licituds d’informació 

389

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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Continuem amb la campanya 
contra la COVID-19

Joves 16-29 anys 6 raons per vacunar-me 
contra la COVID-19

Noves mesures contra la 
COVID-19 vigents a Catalunya

En què m’he de fixar quan
compro una mascareta i com
fer-ne un ús adequat

Ara pots modificar les teves
dades de contacte a La Meva
Salut

La preocupació, la por i la 
tristor són emocions normals
davant la situació en què
vivim

Tu pots ser de risc, no 
t’arrisquis

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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És el moment de fer el gest
que estàvem esperant

La calor fa estiu Els certificats per viatjar amb
seguretat

Tu que pots, para

Si ets contacte estret… Si ets 
positiu…

Vacuna’t sense cita La cita més important és amb
la vacuna

Un dia menys

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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La pandèmia no fa vacances Tornem al dia a dia vacunats Fes-te digital en salut Compartim Salut

Dosi de record Mantres

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut



Activitat jurídica i parlamentària

33

706
Redacció de dictàmens i informes

205
Expedients judicials iniciats

5
Instruccions i normativa

196
Preparació i assessorament en convenis

9
Barcelona Ciutat

Iniciatives parlamentàries

Activitat CatSalut

Activitat Jurídica *

* Dades totals de Catalunya
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Informació econòmica

Despesa

1.744,41
Despesa per persona a 
Catalunya

8.921 M€
Despesa realitzada

26,22%

Atenció *

primària

59,81%

Atenció 

especialitzada

9,65%

MHDA**

2.92%

Transport 

sanitari i altres

1,50%

Administració

Distribució funcional del pressupost

Recursos econòmics

Despesa realitzada: Facturació efectivament realitzada Dades de la Regió Sanitària Barcelona (3 àmbits)

* Atenció Primària: inclou les despeses de farmàcia-receptes mèdiques que representen un 12% de la despesa total comptabilitzada

** MHDA: medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria 
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30
Obres acabades

6
Obres en curs

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Catalunya

Camp de Tarragona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Obres acabades i en curs

Recursos econòmics

6
Obres en projecte
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Obres acabades

Obres acabades i en curs

Recursos econòmics

CAP Manso (nova unitat de Radiodiagnòstic)

Espai Hospitalari Polivalent del Parc Sanitari Pere Virgili (construcció)

Hospital Universitari Maternoinfantil de la Vall d’Hebron (ampliació consultes 

externes planta -1)

Hospital Universitari Traumatologia de la Vall d’Hebron (heliport a la coberta)

CSM i CAS Gràcia a l’Hospital de l’Esperança

Mini CAP a Passeig Sant Joan 

Mini CAP Gòtic

Mòdul CAP Maragall (construcció)

Mòdul CAP Sanllehy (construcció)

Mòdul CAP Ramon Turró (construcció)

Mòdul CAP Sant Rafael (construcció)

Mòdul CAP Lluís Sayé (construcció)

Mòdul CAP El Besós  (construcció)

Mòdul CAP Marina (construcció)

Mòdul CAP Horta (construcció)

Mòdul CAP Roger de Flor  (construcció)

Mòdul CAP Sarrià  (construcció)

Mòdul CAP La Bordeta (construcció)

Mòdul CAP Montnegre (construcció)

Mòdul CAP Numància (construcció)

Mòdul CAP Sant Martí Provençals (construcció)

Mòdul CAP Casc Antic (construcció)

Mòdul CAP Roquetes (construcció)

Mòdul CAP La Pau (construcció)

Mòdul CAP Drassanes (construcció)

Mòdul CAP Sants (construcció)

Mòdul CAP Casernes (construcció)

2 Mòduls CAP Barceloneta (construcció)

Mòdul CAP Vila Olímpica (construcció)

Mòdul CAP  Poblenou(construcció)
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Obres en curs

Obres acabades i en curs

Recursos econòmics

CAP Vila Olímpica (remodelació planta baixa i espais planta 2º)

CAP Sant Andreu (reforma planta 4a per adequar el servei de 

rehabilitació, 1a fase)

Hospital del Mar (2a fase d'ampliació; en licitació d'obres)

Hospital Universitari Vall d'Hebron (trasllat consultes externes 

d'oftalmologia i reproducció humana assistida al Parc Sanitari 

Pere Virgili; en licitació d'obres)

Hospital Universitari Vall d'Hebron (edifici de recerca VHIR 1a 

fase

Centre sociosanitari Hospital Evangèlic

Obres en projectes

CAP Dr. Lluís Sayé-Raval Nord 

CAP Fort Pienc-Eixample Dreta Sud 

Hospital Universitari Vall d’Hebron (edifici recerca VHIR, 2a i 3a 

fase) 

Hospital Universitari Vall d’Hebron (edifici ambulatori àmbit 

Teixonera) 

Hospital Universitari  Maternoinfantil Vall d’Hebron (noves 

cambres de flux laminar per a oncologia infantil) 

CSMA Dreta Eixample-CAP de l’Arpa, ubicació 4a planta CAP 

Sagrada Família 
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Projectes iniciats

Projectes inic iats

Crisi sanitària SARS-CoV2 . Punts de cribratge poblacional

La 5ena onada durant l’estiu va originar que s’habilitessin una sèrie de punts a la ciutat de Barcelona per fer cribratges de COVID 

derivats des de l’atenció primària, des del 061 i des de l’Agència de salut pública.

Els punts van ser:

•Edifici 15 de l’Escola industrial a càrrec de l’Hospital Sant Joan de Déu

•IES Teresa Pàmies (Hospital de Sant Pau i ICS)

•CAP Maragall (ICS)

•Edifici Garbí (Vall d’Hebrón)

•CAP Casernes (ICS)

•Centre Quatre Cantons a AIS Litoral (ICS)

Punts de vacunació poblacional contra la COVID-19

Durant tot el 2021 s’ha dut a terme la campanya de vacunació de la COVID per la qual es van habilitar punts mòbils i punts

poblacionals de vacunació a la ciutat:

•Fira de Barcelona

•Sant Isidor

•Edifici 15 a l’Escola Industrial

•Centre La Maquinista

•Col·legi Oficial d’Infermeria (COIB)

•Hospital de Sant Pau

Per professionals de residències es van habilitar a finals d’any:

•Casa SEAT Passeig de Gràcia: des del 13 de desembre

•SEAT Nou Barris: pels professionals de Llars Mundet, del 20 al 23 de desembre.

Fins finals d’any en aquest dos punts es van vacunar 3.565 professionals
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Projectes iniciats

Projectes iniciats

Òrgan Tècnic de Treball Social Sanitari

L’Òrgan Tècnic de Treball Social i Sanitari té com a funció impulsar millores en els circuits de coordinació del treball social i sanitari entre els diferents

dispositius de salut, promoure una visió global que situï la persona al centre, eviti la fragmentació en l’atenció i que posi èmfasi en la intervenció

social en salut de treball social sanitari. Aquest any 2021 s’ha dut a terme les següents accions:

•Desplegament dels Comitès territorials de Treball Social Sanitaria als 4 AIS

•Creació del model d’integració Social i Sanitària de la intervenció de treball social a l’entorn residencial

Circuit d’atenció a les violències en la gent gran

Des del Pla Social i Sanitari i la Oficina de Residències del Consorci Sanitari de Barcelona, mitjançant aquest circuit, es pretén establir les bases per donar

resposta a situacions de maltractaments de qualsevol tipologia a les persones grans que viuen en residències, seguint els protocols vigents per a

l’abordatge de situacions de maltractament. Les accions per aquest any han estat la creació dels següents circuits:

•Circuit d’atenció i actuació davant de sospites o certeses de maltractaments a persones grans que viuen a residència o assisteixen a centres de dia

•Circuit per alleugerir alliberament de llits en centes d’atenció intermèdia

•Grup de treball de professionals de treball social sanitari i treball social de residències de gent gran.
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Projectes iniciats

Projectes iniciats

Circuit de Violència Masclista (CVM) de Barcelona ciutat

El Circuit Barcelona contra la Violència Masclista és un projecte de col·laboració interinstitucional per abordar de forma integral,

multidisciplinària i transversal la prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles que

viuen situacions de violències masclistes. Està impulsat i coliderat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de

Barcelona. Aquest any, les accions destacades han estat:

•La Jornada del 20è aniversari del CVM

•Un Curs online d’atenció a les violències masclistes

Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva (ESSIR)

L’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva (ESSIR) és una experiència de treball col·laboratiu on participen l’Ajuntament de

Barcelona, el CSB, l’ASPB, els serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i associacions científiques i entitats

relacionades amb la salut sexual i reproductiva (SSIR).

Activitats realitzades el 2021:

•2a Jornada de l’ESSIR: “Dret a l’anticoncepció: el repte de l’accés universal”.

•Campanya d’informació i sensibilització sobre infeccions de transmissió sexual: “Cuida la teva salut sexual, també en temps de

covid”

•Actualització de la guia de serveis i recursos de SSIR de la ciutat.

•Participació en el procés de millora del model de promoció de la salut afectiva-sexual en joves i adolescents a Barcelona

•Formació en salut sexual (drets) per agents comunitàries.
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7.Creació de grups de coordinació entre atenció primària i farmàcia comunitària

Durant el 2021 es va incloure com objectiu de contracte de la part variable la constitució d'un grup de coordinació entre l’Atenció

Primària i la Farmàcia Comunitària (AP-FC). L’objectiu principal d’aquests grups és l’elaboració d'un pla de treball mitjançant la

implementació d'un protocol de coordinació entre ambdós nivells assistencials amb la finalitat de millorar la coordinació de cara a

la població general. Les principals tasques acordades per aquests grups son:

•Resolució d’incidències i creació d’un canal de comunicació més directe entre AP-FC per demandes urgents i no urgents.

•Seguiment conjunt de pacients crònics (casos complexes)

•Donar a conèixer a les farmàcies comunitàries els objectius del CatSalut, IQF i pautes d’harmonització.

•Seguiment d’incidències de prescripció i seguretat dels medicaments

8.Jornada tècnica del model d’atenció urgent en els CUAP

L’objectiu de la Jornada era donar a conèixer el treball que es fa als CUAP i reflexionar sobre els aspectes principals del seu

funcionament fent una mirada des de la seva creació fins al moment, quin paper té l’atenció urgent i continuada, relació i fluxos amb

altres dispositius assistencials, i les necessitats detectades per donar la millor resposta a les demandes d’atenció de la població.

A partir de les conclusions de la Jornada i propostes de treball creat, es plantegen millores per evolucionar el model d’atenció

actual.

La Jornada es va presentar en format mixt i van assistir-hi de forma presencial a la Sala d’actes amb les corresponents mesures de

distància 63 professionals i per streaming 200 visualitzacions.
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Òrgan Tècnic de salut Bucodental

Durant l’any 2021 s’ha creat l’Òrgan Tècnic de salut bucodental per desplegar la Llei 12/2020 de Salut bucodental. A

l’Òrgan Tècnic hi participen el CSB, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut i el Catsalut i tots els proveïdors

d’atenció primària de la ciutat. S’ha fet un anàlisi de la situació de recursos i equipaments i s’han prioritzat les següents

accions:

•Posada en marxa d’un punt a l’AIS Esquerra per a procediments complexes d’odontopediatria

•Ampliació de l’atenció a persones vulnerables en col·laboració amb l’Ajuntament

•Creació d’un grup de treball per a consensuar els criteris de derivació i circuits d’atenció a les persones vulnerables

Està previst continuar en el 2022 la consolidació de tres punts més d’odontopediatria (un per AIS) i la incorporació dels

higienistes als EAP

Creació de l’instrument MIVIS – Mapa d’Indicadors de Visites Interdisciplinars de Seguiment

Instrument utilitzat per a la recollida d’informació a les visites a les residències, creat per l’Oficina de residències. És un 

mecanisme d’avaluació qualitativa basat en la observació estructurada de diferents professionals dirigit al diagnòstic 

situacional: estat clínic i estat de centre, per a generar un procés de millora de l’atenció residencial. Els observadors son la 

delegada de salut de l’Oficina de Residències amb l’Equip d’Atenció Primària de referència, el referent del Departament de 

Drets Socials i el de l’Agència Salut Pública.

Les dimensions del MIVIS5 son les 7 que consten a la figura, ordenats en una matriu d’avaluació i presentats en un diagrama 

d’aranya, acompanyats d’una relació de dades sanitàries.

Al desembre de 2021 s’havien fet MIVIS de 156 centres, el 44% dels centres residencials de gent gran de Barcelona ciutat.
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11.Equip EMMA-Unitat d’Atenció a les Violències vers la Infància i l’Adolescència – Hospital Universitari Vall

d’Hebron

A principis del 2021 l’Hospital Universitari Vall d’Hebron va posar en funcionament el nou Equip EMMA (Unitat d’Atenció a 

les Violències vers la Infància i l’Adolescència), un equip multidisciplinari de referència en l’àmbit de Barcelona ciutat per al 

tractament de casos de violència en infants i adolescents menors de 16 anys, amb l’objectiu principal de potenciar la 

sensibilització i la detecció, disminuir la revictimització, iniciar el tractament de les seqüeles que presenten en ocasions 

aquests infants i adolescents, i acompanyar les famílies cuidadores. Concretament, aborda totes les tipologies de 

violència: la violència física (afecta 1 de cada 10 infants), sexual (1 de cada 5), emocional/psicològica (3 de cada 10), per

negligència (2 de cada 10) i l’exposició a violència de gènere entre d'altres.



/Annex



- ABS: àrea bàsica de salut

-ASSIR: atenció maternoinfantil i atenció a la salut sexual i 

reproductiva

- CAP: centre d'atenció primària

- CAS: centre d'atenció i seguiment a les drogodependències

- CAC: centre d'atenció continuada

- CL: consultoris locals

- CUAP: centre d'urgències d'atenció primària

- EAP: equip d'atenció primària

- PADES: programa d'atenció domiciliària equips de suport

- ETODA: equip de teràpia en observació directa ambulatoria

-UFFISS: unitat funcional interdisciplinària sociosanitària - equip de 

valoració i suport als hospitals d'aguts que actua en l'àmbit hospitalari

Annex Glossari

Nombre total de 

recursos 

d'atenció 

primària: EAP, 

CAP, CUAP i CL
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