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                             Nota de premsa  
 

 

Balanç de l’Atenció Mèdica i Sanitària Pública a 
Catalunya de l’any 2012 

 

– Resum de les dades principals – 

 
Salut Pública. Durant l’any 2012 s’ha creat la Comissió Interdepartamental de 
Salut encarregada d’elaborar el Pla Interdepartamental de Salut Púbica i s’està 
treballant el contracte programa entre el Servei Català de la Salut i l’Agència de 
Salut Pública per avançar en la integració de la salut pública dins el model 
assistencial. 
 
Durant el 2012 les vendes de cigarretes han baixat un 12,09% i els centres 
d’atenció primària han atès al voltant de 70.000 persones que volien deixat de 
fumar. El percentatge de fumadors se situa en un 28,5% de la població. Pel que 
fa al compliment de la llei contra el tabac s’observa un bon compliment en les 
17.221 inspeccions que s’han realitzat. 
 
Més de 180.000 persones han participat en el pla d’activitat física, esport i salut i 
això ha suposat una reducció del sedentarisme durant el 2012. El programa de 
revisió de menús escolars ha constatat que en el 85% dels menjadors escolars es 
menja fruita de postres un mínim de 3 dies la setmana. 
 
Durant el 2012 també s’ha elaborat el Pla de Seguretat alimentària de Catalunya, 
aprovat recentment pel Govern de la Generalitat. L’objectiu del Pla és mantenir 
l’alt nivell de seguretat alimentària tenint en compte totes les etapes de la cadena 
alimentària, des de la producció fins al consum. 
 
Les cobertures vacunals de Catalunya continuen sent bones i estan 
estabilitzades. Eviten cada any uns 42.000 casos de malaltia i les seves 
complicacions. El programa Salut i Escola segueix jugant un paper fonamental en 
la detecció precoç de problemes de salut mental i pel que fa a Salut 
Maternoinfantil destaca la important cobertura del Programa de Diagnòstic 
Prenatal i, durant el 2012, es va ampliar el programa de cribratge neonatal de 
Catalunya, operativitzat l’any 2013 
 
Pel que fa als programes de prevenció i control de les ITS i del VIH/SIDA, durant 
el 2012 s’han notificat 483 nous diagnòstics de VIH, dels quals el 87% són homes 
i la transmissió sexual del virus continua sent la causa més important 
 
Atenció telefònica. Un nou model d’atenció telefònica ha fet que el 061 CatSalut 
Respon tingui progressivament més capacitat per a l’assignació del recurs més 



 
 

Oficina de Comunicació 

 

Oficina de Comunicació 
Departament de Salut 
Premsa.salut@gencat.net 
93 227 29 10 

adient. Durant s’han atès un total de 2.083.352 trucades, gairebé 6.000 trucades 
al dia. 
 
Més d’un 40% dels incidents atesos durant el 2012 en la plataforma CatSalut 
Respon no han requerit mobilització de recursos i s’han tancat amb consells per 
part de professionals sanitaris. 
 
Atenció primària i comunitària. Durant el 2012, la baixada d’activitat segueix la 
tendència a la baixa fruit de les millores en l’organització de l’atenció primària 
(potenciació de l’atenció telefònica, recepta electrònica, etc.) Això ha suposat una 
disminució del 1,7% del nombre de visites ateses pels equips d’atenció primària 
en relació amb el 2011. El 89 % dels pacients s’han visitat abans de les 48 hores 
d’haver sol·licitat la visita. 
 
En aquest mateix període s’han incrementat un 3,4% les visites a domicili 
realitzades pels equips d’Atenció Primària, pels serveis d’atenció continuada i per 
els PADES.  
 
Els principals motius de consulta als equips d’atenció primària de la població 
major de 15 anys estan relacionats amb l’avaluació i el seguiment de trastorns 
crònics (hipertensió arterial, diabetis mellitus, malaltia pulmonar obstructiva 
crònica). Pel que fa als menors de 15 anys, els motius de consulta més freqüents 
són l’asma, la bronquitus aguda i les infeccions víriques. 
 
Pel que fa als horaris, el 98% de les visites que es fan entre les 8 hores i les 20 
hores i un 48% són programades amb antelació i un 52,5% del total de visites del 
2012 van ser ateses per un metge d’atenció primària i un 32,7% per un 
professional d’infermeria. 
 
La implantació progressiva del programa d’atenció al malalt crònic i una millor 
resolució de l’Atenció Primària ha aconseguit una disminució de les 
hospitalitzacions evitables, passant d’una taxa de 972 per 100.000 habitants, al 
2009, a 932 l’any 2012; és a dir un 4,1% menys.  
 
Programa per a la prevenció i l’atenció a la cronicitat (PPAC). El 
desplegament del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 en el territori orienta la 
reordenació de serveis necessaris per garantir el contínuum assistencial al 
pacient, millorar la capacitat resolutiva dels nivells d’atenció i donar resposta a les 
noves demandes assistencials amb més qualitat, equitat i eficiència.  
 
Durant el 2012 s’ha culminat el procés de disseny i d’implementació del model 
d’atenció a la complexitat de les malalties següents: diabetis tipus 2, depressió, 
malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i insuficiència cardíaca. Les 
actuacions fetes al llarg dels darrers mesos han produït una disminució dels 
ingressos hospitalaris per MPOC i per insuficiència cardíaca, amb els resultats 
següents: Disminució d’un 11% dels ingressos per malaltia pulmonar obstructiva 
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crònica (MPOC); Disminució del 3% dels ingressos per insuficiència cardíaca 
(ICC); També s’ha detectat una disminució dels ingressos urgents per 
complicacions relacionades amb la diabetis i dels ingressos per pneumònia 
bacteriana. Durant el 2012 el Departament de Salut també ha culminat el procés 
d’implantació de les rutes assistencials a tots els territoris de Catalunya. Les rutes 
assistencials estableixen els protocols, les funcions i la capacitat de resolució de 
cada punt assistencial. 
 
Un altre aspecte que cal destacar és l’extensió del programa “Pacient expert” a 
tots els proveïdors i territoris. Més de 2.100 persones han participat en el 
programa i, d’aquestes, més de 165 han actuat com a pacients experts en 
diferents centres sanitaris. Durant l’any 2013 es crearan més de 150 nous grups 
de treball. L’avaluació del programa “Pacient expert” ha demostrat una clara 
millora en l’ús dels recursos sanitaris ja que s’ha aconseguit una reducció de 
visites d’atenció primària, d’atenció especialitzada i d’urgències hospitalàries.  
 
Atenció continuada i urgències. Durant el 2012 s’ha consolidat el nou model 
d’atenció a les urgències de baixa complexitat amb el funcionament de dispositius 
que milloren la qualitat de l’atenció que rep el ciutadà i contribueixen a l’eficiència 
del sistema sanitari. D’aquesta manera, es resolen les demanes d’atenció en el 
lloc més adient. 
 
El nombre d’urgència hospitalàries continua amb la tendència a la baixa gràcies a 
l’atenció que es fa des dels CUAPS i a l’ atenció domiciliària. El nombre 
d’urgències ateses als serveis hospitalaris durant el 2012 ha estat de 3.272.265 
visites, això ha suposat un decrement de l’1% respecte l’any anterior. 
 
Els temps de resposta dels trasllats urgents que es fan en ambulància també va 
millorant; el 90% de les situacions de risc vital són ateses abans dels 20 minuts i 
el temps de resposta ha millorat en 5 punts respecte l’any 2011. Durant el 2012 
també s’ha incrementat l’activitat de transport sanitari urgent respecte a l’any 
anterior en un 4%. 
 
L’atenció a les emergències a través de l’activació de codis específics (codi infart, 
codi ictus i codi politraumàtics) fa millorar el tractament i la supervivència de les 
persones afectades. El nombre d’activacions de codis d’urgències s’ha augmentat 
respecte l’any 2011. 
 
Atenció Especialitzada Hospitalària. Durant l’any 2012 s’han realitzat més de 
10.000.000 visites a les consultes externes, la xifra es manté respecte l’any 
anterior i el nombre d’altes hospitalàries s’ha increment un 1,2% respecte l’any 
anterior a causa de l’augment de l’activitat quirúrgica programada. 
 
També s’ha incrementat un 2% la cirurgia major ambulatòria amb procediments 
menys invasius que faciliten la recuperació més ràpida i fàcil, disminuint la 
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utilització de llits hospitalaris. Això també ha fet que l’estada mitjana hospitalària 
continuï amb la seva tendència a la seva baixa. 
 
L’activitat quirúrgica complexa, la cirurgia oncològica i també la cirurgia urgent 
s’han mantingut respecte a l’any anterior. La cirurgia oncològica es manté per 
sota dels terminis considerats internacionalment com estàndards de qualitat (45 
dies) i la cirurgia cardíaca ha tingut un temps de resoluci´p de 3,9 mesos, per sota 
de la garantia de 6 mesos establerta pel Ministeri. 
 
L’activitat de trasplantaments registrada a Catalunya durant el 2012 continua 
mostrant índexs capdavanters respecte l’Estat espanyol i altres països d’arreu del 
món. Durant el 2012 s’han realitzat un total de 872 trasplantaments dels quals 31 
han estat pediàtrics. El trasplantament pulmonar ha augmentat un 35% i ha 
assolit un màxim històric. 
 
El nombre de pacients en llista d’espera per a les intervencions quirúrgiques 
programades s’han reduït un 12%, concretament a desembre del 2012 hi havia 
70.814 pacients en llista d’espera, 9.726 pacients menys que al 2011. Durant el 
2012 s’han intervingut quirúrgicament, dels 14 grups monitorats, un total de 
147.175 persones i mentre que el temps mig d’espera de les persones en llista 
baixava fins a un 4,61 mesos, el temps d’espera dels pacients intervinguts ha 
augmentat principalment per haver focalitzat l’activitat en aquells pacients que 
portaven més temps esperant. Les comissions territorials creades per la gestió 
clínica de les llistes d’espera tenen un paper clau per aconseguir aquests 
resultats. 

Atenció sociosanitària. Durant l’any 2012 s’ha mantingut l’activitat d’hospital de 
dia i han disminuït les primeres visites i les visites successives, així com els 
processos d’avaluació de geriatria, de trastorns cognitius i de cures pal·liatives.  

Les dades de l’àmbit sociosanitari ens mostren una disminució en les estades en 
les unitats de llarga durada del 2,67%. Al mateix temps, s’ha mantingut l’activitat 
d’hospital de dia, han disminuït un 7,2% les primeres visites  han disminuït un 
2,10 les visites successives. 

Atenció a la salut mental. Continua millorant la resolució dels problemes de 
salut mental a l’atenció primària gràcies als equips especialitzats de suport en 
aquest àmbit, que enguany ja estan presents en el 50% dels CAP de Catalunya.  
 
Durant l’any 2012 s’han incrementat les primeres visites en adults i en infantil i 
juvenil en els recursos d’atenció a la salut mental respecte el 2011. Pel que fa a 
l’hospitalització, s’ha observat un increment en l’ ingrés de mitja estada del 6%. 
 
Despesa farmacèutica. Durant el 2012, la despesa farmacèutica en receptes 
mèdiques ha estat de 1.451 milions d’euros. Aquest import representa un 
decrement del 14,3% respecte el 2011. 
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Els medicaments genèrics han anat guanyant quota de mercat progressivament i 
durant el 2012 s’han situat en el 44,9% (increment del 12% respecte al mateix 
període del 2011.) 
 
Al desembre del 2012, un 85,3% de les receptes han estat electròniques, un 
augment respecte al desembre de 2011 del 15,9%. Cal destacar que a finals de 
2013 un 20,4% dels centres d’especialitzada tenen implementada la recepta 
electrònica. 
 
Antiasmàtics, antidiabètics, antihipertensius, AINES i analgèsics, antidepressius 
hipolipemiants i antiulcerosos representen el 45% de la despesa i un 49% del 
total dels envasos. 
 
Satisfacció dels usuaris. Durant el primer semestre de l’any 2012 es mantenen 
estables els índexs de satisfacció global i de fidelitat amb els serveis avaluats. 
 
El pla d’enquestes de satisfacció del Servei Català de la Salut permet conèixer 
anualment l’opinió i satisfacció que té la ciutadania dels serveis sanitaris que ha 
utilitzat. Les puntuacions obtingudes al 2012 quant a satisfacció (7,90 i 8,46) 
sobre 10) i fidelitat (90,8 % i 91,4%) en les línies d’atenció primària i hospitalària 
milloren les obtingudes al 2009. 
 
Pel que fa a les reclamacions presentades davant el Servei Català de la Salut 
durant el 2012 hi ha un decrement del 8,8% respecte l’any 2011. Els motius de 
reclamació més freqüent han estat els de que tenen a veure amb temes 
organitzatius, els lligats a llistes d’espera i als pagaments de la taxa i del 
copagament farmacèutic. 
 
  


