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Marc normatiu 

 Decret 354/2002: terminis màxims d’accés per a 14 procediments

quirúrgics, seleccionats segons el criteri de major volum de pacients.

 Les ordres 101 i 102 (abril de 2015) actualitzen el Decret i marquen un

punt d’inflexió.

o Amplien els procediments garantits de 14 a 27, seleccionats segons

criteris de rellevància clínica.

o Es fixen terminis màxims de referència per a tota la resta

d’intervencions quirúrgiques (màxim de 365 dies), per a les proves

diagnòstiques i per a les visites de consulta externa (màxim de 90

dies).

Procediments Termini màxim garantit

Oncològics, excepte pròstata, bufeta urinària i epiteliomes 

basocel·lulars

45 dies

Oncològics de pròstata i bufeta urinària 60 dies

Cirurgia cardíaca valvular i coronària 90 dies

Cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll 180 dies



80,5% (132.621) en llista d’espera

per a intervencions amb termini de

referència

164.828
persones en llista

d’espera 

quirúrgica

o 89,9% (119.254) no superen el 

termini de 365 dies 

o 10,1% (13.367) superen els 365 dies

3.285  pacients menys respecte el 

2015 superen el període de 

referència (disminució d’un 19,7%)

19,5% (32.207) en llista d’espera

per a intervencions amb termini de

garantia
o 91,6% (29.493) no superen el termini

o 8,4% (2.714)  superen el termini 

(13,1% desembre 2015)

970  pacients menys respecte el 

2015 superen el període de 

garantia (disminució d’un 26,3%)
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Pacients en llista d’espera per intervenció
quirúrgica



Intervencions quirúrgiques garantides
Cirurgia cardíaca
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Desembre 2016 Desembre 2015 Variació 2016/2015

Pacients en llista d’espera per a cirurgia

valvular
271 243 28 (11,5%)

Pacients en llista d’espera per a cirurgia

coronària
90 87 3 (3,4%)

Total pacients en llista d'espera per a

cirurgia cardíaca
361 330 31 (9,4%)

Desembre 2016 Desembre 2015

Pacients en 

espera entre 0 

i 30 dies

Pacients en 

espera entre 

31 i 90 dies

Pacients en 

espera entre 0 

i 30 dies

Pacients en 

espera entre 

31 i 90 dies

Cirurgia valvular 91 180 85 158

Cirurgia coronària 42 48 39 48

Total cirurgia cardíaca 133 228 124 206

 El 100% dels pacients en llista d’espera per cirurgia cardíaca estan dins del període de

garantia
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Intervencions quirúrgiques garantides
Cirurgia oncològica (desembre de 2016)

Pacients en 

espera entre 

0 i 45 dies

Percentatge

de pacients 

en espera 

entre 0 i 45 

dies

Neoplàsia maligna de cap i coll 76 98,7%

Neoplàsia maligna d'esòfag 7 100%

Neoplàsia maligna d'estómac 17 100%

Neoplàsia maligna còlon 111 99,1%

Neoplàsia maligna recte i anus 53 98,1%

Neoplàsia maligna fetge i vies biliars 30 96,8%

Neoplàsia maligna pàncrees 8 100%

Neoplàsia maligna d'òrgans digestius altres 5 100%

Neoplàsia maligna tràquea, bronquis i pulmó 85 100%

Neoplàsia maligna d'òrgans toràcics 5 100%

Neoplàsia maligna mama 217 100%

Neoplàsia maligna pell 265 99,6%

Neoplàsia maligna os 4 100%

Neoplàsia maligna teixit connectiu 6 100%

Neoplàsia maligna ronyó i vies urinàries 96 100%

Neoplàsia maligna matriu, ovaris i annexos 61 96,8%

Neoplàsia maligna d'òrgans genitals altres 20 95,2%

Neoplàsia maligna del sistema nerviós central 3 100%

Neoplàsia maligna hematològiques i del 

sistema limfàtic
14 100%

Neoplàsia maligna altres 29 100%

Total 1.112 99,3%

Pacients en 

espera entre 

0 i 60 dies

Percentatge

de pacients 

en espera 

entre 0 i 60 

dies

Neoplàsia maligna bufeta 516 98,7%

Neoplàsia maligna pròstata 128 100%

Total 644 98,9%

 El 99,3% de pacients en llista d’espera

per a la majoria d’intervencions

oncològiques es troben dins el termini

màxim garantit de 45 dies

 El 98,9% de pacients en espera per

cirurgia oncològica de bufeta urinària i

pròstata es troben dins el termini

màxim garantit de 60 dies

* Dels 15 pacients que superaven el temps màxim garantit a

31 de desembre de 2016: 11 ja han estat intervinguts i 4

han causat baixa per contraindicació mèdica.
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Desembre 2016
Desembre 

2015

entre 0 i

90 dies

entre 91 i

180 dies

més de 

180 dies

Percentatge 

de pacients 

amb menys 

de 181 dies 

d’espera

Percentatge 

de pacients 

amb menys 

de 181 dies 

d’espera

Pacients en llista d’espera 

per a cataractes
13.977 6.773 60 99,7% 98,0%

Pacients en llista d’espera 

per a pròtesi de maluc
1.181 677 181 91,1% 85,0%

Pacients en llista d'espera 

per a pròtesi de genoll
3.051 1.717 2.458 66,0% 62,3%

TOTAL 18.209 9.167 2.699 91,0% 82,8%

Desembre

2016

Desembre 

2015
Variació 2016/2015

Pacients en llista d’espera 

per a cataractes
20.810 22.391 -1.581 (-7,1%)

Pacients en llista d’espera 

per a pròtesi de maluc
2.039 2.207 -168 (-7,6%)

Pacients en llista d'espera 

per a pròtesi de genoll
7.226 7.741 -515 (-6,7%)

TOTAL 30.075 32.339 - 2.264 (-7,0%)

Intervencions quirúrgiques garantides
Cataractes, pròtesis de genoll i pròtesis de maluc

 El nombre total de

pacients que esperen

per ser intervinguts

d’aquests procediments

ha disminuït un 7%

respecte desembre 2015.

 El 91% dels pacients en

llista d’espera a

desembre 2016 estan

dins el temps de

garantia.

 El nombre de pacients

que superen el temps

màxim garantit a

desembre 2016 ha

disminuït un 26,4%

respecte desembre 2015.
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Desembre

2016

Desembre 

2015

entre 0 i 90 

dies

entre 91 i 180 

dies

entre 181 i

365 dies
366 o més

Percentatge de 

pacients amb 

menys de 365 

dies d’espera

Percentatge de 

pacients amb 

menys de 365 

dies d’espera

Pacients en llista d’espera 51.845 27.665 39.744 13.367 89,9% 83,1%

Intervencions quirúrgiques amb termini
de referència

 Tot i que ha augmentat el nombre total de pacients en llista d’espera per intervencions amb

termini de referència, el 89,9% d’aquests pacients es troben dins del termini màxim, xifra que

suposa una millora respecte desembre 2015

 El nombre de pacients que superen els 365 dies d’espera ha disminuït un 19,7% respecte

desembre 2015

Desembre

2016

Desembre 

2015

Variació

2016/2015

Pacients en llista d’espera 132.621 126.374 6.247 (4,9%)
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Desembre 2016 Desembre 2015

Pacients en llista

d’espera

Temps mitjà dels

pacients que

estan esperant

per ser 

intervinguts

Pacients que han 

superat el període 

de referència de 

365 dies

Percentatge de 

pacients que han 

superat el

període de

referència de 365 

dies

Percentatge de 

pacients que han 

superat el

període de

referència de 365 

dies

Obesitat mòrbida 1.897 539 1.027 54,1% 61,8%

Cirurgia instrumentada 

del raquis
3.842 403 1.491 38,8% 41,0%

Operacions de mama 2.351 359 744 31,6% 29,2%

Cirurgia reparadora pell i 

teguments
2.679 257 562 21,0% 18,5%

Reparacions articulars 4.628 252 804 17,4% 24,2%

Intervencions quirúrgiques amb major
temps d’espera
Intervencions quirúrgiques amb termini de referència
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Desembre 2016 Desembre 2015
Diferència entre desembre

2016 i desembre 2015

Pacients en llista d’espera per 

realitzar-se una prova diagnòstica
135.809 145.503 -9.694 (-6,7%)

Temps mitjà d‘espera per realitzar-

se una prova diagnòstica (dies)
85 71 14 (19,7%)

Percentatge de pacients en el període

de referència (90 dies)
70,3% 74,3% -4,0%

Pacients que superen el període de 

referència (90 dies)
40.385 51.945 -11.560 (22,3%)

Proves diagnòstiques

 Els pacients en llista d’espera per a realitzar-se una prova diagnòstica disminueixen un 6,7%

respecte al desembre de 2015

 El temps mitjà d’espera per realitzar-se una prova ha augmentat 14 dies

 11.560 pacients menys que superen el període de referència. Disminueix un 22,3% respecte

el 2015
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Desembre 2016 Desembre 2015

Proves diagnòstiques
Pacients en llista

d'espera

Temps mitjà per

a realitzar una

prova (dies)

Pacients que 

estan en el 

període de 

referència (90 

dies)

% pacients en el 

període de 

referència (90

dies)

% pacients en el 

període de 

referència (90

dies)

Ecocardiografia 14.479 99 9.173 63,4% 77,2%

Ecografia abdominal 10.047 84 6.882 68,5% 85,5%

Ecografia ginecològica 4.242 90 2.917 68,8% 61,4%

Ecografia urològica 7.825 84 5.492 70,2% 72,0%

Colonoscòpia 14.032 98 8.449 60,2% 66,7%

Endoscòpia esofago-

gàstrica
7.046 75 5.214 74,0% 77,8%

TAC (tomografia axial 

computeritzada)
25.004 66 19.723 78,9% 80,7%

Mamografia 5.718 110 3.427 59,9% 65,0%

Polisomnograma 3.283 102 2.015 61,4% 73,6%

Ressonància magnètica 28.492 74 21.740 76,3% 70,0%

Ergometria 2.332 98 1.667 71,5% 60,9%

Electromiograma 10.988 102 7.133 64,9% 90,7%

Gammagrafia 2.321 85 1.592 68,6% 78,7%

Total 135.809 85 95.424 70,3% 74,3%

Proves diagnòstiques
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Desembre 2016 Desembre 2015
Diferència entre desembre

2016 i desembre 2015

Pacients en llista d’espera per 1a visita a 

consulta externa
532.229 656.924 -124.695(-19,0%)

Temps mitjà dels pacients que s’estan 

esperant per a 1a visita (dies)
152 163 -11(-6,7%)

Percentatge de pacients en el període de

referència (90 dies)
62,4% 62,0% +0,4%

Pacients que superen el període de 

referència (90 dies)
199.931 249.631 -49.700 (20%)

Primeres visites a consultes externes

 El temps mitjà d’espera es redueix en 11 dies.

 49.700 pacients menys que superen el període de referència. Disminueix un 20% respecte el

2015
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Desembre 2016 Desembre 2015

Pacients en llista

d’espera

Temps mitjà dels

pacients que

estan esperant

per a 1a visita

(90 dies)

Pacients que 

estan en el 

període de 

referència (90

dies)

Percentatge de 

pacients que han 

superat el

període de 

referència

(90 dies)

Percentatge de 

pacients que han 

superat el

període de 

referència

(90 dies)

Al·lèrgia 13.116 248 5.013 61,8% 57,6%

Ginecologia 18.433 181 10.259 44,3% 44,0%

Oftalmologia 67.533 167 40.393 40,2% 38,4%

Urologia 19.797 157 12.667 36,0% 34,4%

Traumatologia 76.105 134 49.367 35,1% 38,2%

Primeres visites a consultes externes 
amb major temps d’espera


