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Situació epidemiològica









Incidència 7 dies: 1068.26
Incidència 14 dies: 1591.42
Positivitat: 16.68% Rt: 1.82

Incidència 7 dies
25/12/2021
0-9 anys: 1081.1
10-19 anys: 1284.2
20-29 anys: 1555.7
30-39 anys: 1313.8
40-49 anys: 1243.8
50-59 anys: 996.8
60-69 anys: 568.6
70-79 anys: 293.8
80-89 anys: 234.2
90-99 anys: 299.8



L’augment de la incidència s’ha frenat molt als grups d’edat amb cobertura 
més alta de dosis de record 

https://dlscitizens.blob.core.windows.net/rtreports/archived/20211228/CAT/InformeCasosRt_CAT_09.pdf

https://dlscitizens.blob.core.windows.net/rtreports/archived/20211228/CAT/InformeCasosRt_CAT_09.pdf
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Ingressats totals: 1.565 (+62)



Ingressats crítics: 413 (+9)



Defuncions acumulades: 
24.527 (+43)



Evolució del nombre de casos per onada 



IA7 PER GRUPS EDAT

Data 0 a 9 anys
10 a 19 

anys
20 a 29 

anys
30 a 39 

anys
40 a 49 

anys
50 a 59 

anys
60 a 69 

anys
70 a 79 

anys
80 a 89 

anys
>= 90 
anys

07/12/2021 385 252 172 250 288 187 235 141 106 141
08/12/2021 357 240 170 242 280 185 224 134 98 136
09/12/2021 390 263 203 283 317 213 248 146 111 133
10/12/2021 440 290 242 313 352 244 275 163 124 154
11/12/2021 444 295 265 333 371 264 295 173 130 163
12/12/2021 451 308 285 349 392 276 304 180 134 174
13/12/2021 518 375 363 426 475 341 365 205 163 197
14/12/2021 524 400 422 452 494 358 377 206 167 201
15/12/2021 590 466 516 530 552 406 426 221 178 214
16/12/2021 595 480 563 550 559 418 422 216 175 220
17/12/2021 597 510 611 582 579 444 429 212 168 221
18/12/2021 623 542 629 599 592 457 424 206 169 217
19/12/2021 647 563 656 618 607 475 426 204 169 210
20/12/2021 716 661 760 702 685 531 435 206 164 221
21/12/2021 773 763 902 814 760 600 448 212 166 227

Rati IA7 actual vs setmanes previes
1 setmana 1,48 1,91 2,14 1,80 1,54 1,68 1,19 1,03 0,99 1,13
2 setmanes 2,01 3,03 5,24 3,26 2,64 3,21 1,91 1,50 1,57 1,61

`



SISAP, 2021



% hospitalització



% hospitalització



Les persones no vacunades >12 anys tenen una probabilitat 2,3  vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID i 
4,3 vegades mes d’entrar a l’UCI 

Font: 29.12.2021 SISAP, 2021

Les persones no vacunades >50 anys tenen una probabilitat 3,3  vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID 
i 6,8 vegades mes d’entrar a l’UCI 
Les persones no vacunades >70 anys tenen una probabilitat 6,7  vegades més gran de ser hospitalitzades per 
COVID i 12,2 vegades mes d’entrar a l’UCI que les  d’aquesta edat que tenen dosis de record.

Nous ingressos a les darreres 4 setmanes 



Situació del pla de vacunació

Vacunació acumulada
- Total: 13.547.488
- Dosi 1: 6.283.183
- Dosi 2: 5.445.734
- Dosi 3: 1.818.571

Vacunació setmana natural 20.12 - 26.12
- Total: 391.846
- Dosi 1: 63.637
- Dosi 2: 43.965
- Dosi 3: 284.244

105.860 primeres dosis en infants 
de 5-11 anys 



Situació del pla de vacunació

Dosis de Record

Residència
Administrades: 44.780 
Administrable: 95%

Edat: 70 o més
Administrades: 870.673 
Administrable: 88,6%

Edat: 60 a 69
Administrades: 560.410
Administrable: 76.4%

Dosis de Record

J&J menors 60
Administrades: 102.610
Administrable: 40.5%

AZ menors 60
Administrades: 89.579
Administrable: 48.7%

Edat: 50 a 59
Administrades: 142.933
Administrable: 19.8%





Punts de vacunació COVID-19. Canal Salut (gencat.cat)

S’obre el grup de 40-
49 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/consulta-ubicacions-punts-vacunacio/index.html


Com contactar amb el sistema sanitari



Què he de fer davant d’un resultat positiu per test 
d’antígens si soc asimptomàtic o tinc símptomes 
lleus?

-Cal aïllar-se 10 dies al domicili. 

-Contactar, preferentment, de forma telemàtica amb el CAP (via citasalut.gencat.cat o fent una 
econsulta a La Meva Salut) per comunicar el positiu. També es pot contactar amb el 061 o 
telefònicament amb el CAP.

-Comunicar el positiu a les persones amb les quals has tingut un contacte estret. Rebràs un 
sms on podràs accedir a l’eina ContacteCovid.cat per reportar els teus contactes estrets.

http://www.citasalut.gencat.cat/
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/


Els canals d’ús preferent per a obtenir informació 
actualitzada i fiable per resoldre tots els dubtes derivats de la 
pandèmia:

-Canal Salut: canalsalut.gencat.cat, on trobar tota la informació per resoldre els teus dubtes.

-Telèfon 061 i APP 061 Salut Respon: Amb la possibilitat de resoldre els dubtes a l’apartat de preguntes 
freqüents com a través del Xat Actiu.

-Citasalut.gencat.cat: Portal web per obtenir cita i realitzar consultes al Centre d’Atenció Primària, incloent la 
tramitació de la baixa laboral

-La Meva Salut: lamevasalut.gencat.cat. Portal web que permet al ciutadà relacionar-se amb el seu CAP de 
manera no presencial, així com demanar una consulta amb un professional de la salut. 

-ContacteCovid.cat: L’eina digital per identificar els contactes estrets de COVID-19 i aïllar-los per tallar la 
cadena de transmissió, a través d’uns SMS que els casos sospitosos, positius i contactes estrets rebran al seu 
mòbil.



-Si ets contacte estret i no estàs vacunat o no tens la pauta completa, has de fer 
quarantena a casa durant 10 dies. 

-Si estàs vacunat hauràs d'extremar les mesures de protecció i limitar al màxim la 
interacció social.

-En el cas de trobar-te malament, adreça’t a un centre sanitari o truca al 061 Salut 
Respon. 

És essencial que la ciutadania truqui al 061 i no al 112, excepte en casos 
d’emergència

Què he de fer si soc contacte estret?



Accions comunicatives
Tota la informació actualitzada a canalsalut.gencat.cat



https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-
y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html

Demanar cita per 
vacunació a 
vacunacovidsalut.cat 

https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html


Efectes directes de la vacunació
Balanç del primer any de campanya



Canvis en la metodologia, respecte l’estimació presentada al setembre:

Descripció Valor

Efectivitat mitjana de la pauta completa en 
noves infeccions Variable

Efectivitat mitjana de la pauta completa en 
nous ingressos 

87.5 % 
[85 % - 90 %]

Efectivitat mitjana de la pauta completa en les 
defuncions

90 % 
[87.5 % - 92.5 %]

Dies de retard fins a efecte de la vacunació 21 dies

Considerem que una tercera dosi retorna l’efectivitat al mateix nivell
que la segona recent administrada, al cap d’uns 7-10 dies.

Font: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02183-8

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02183-8


Casos evitats per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de gener al 21 de desembre 
de 2021 a Catalunya, assumint que el context social i de mesures hagués estat el mateix.

• Corba negra: casos diaris diagnosticats en 
aquest període.

• Corba blava: estimació de casos diaris que 
haguéssim tingut sense vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 
correspondria al total de casos evitats: 
entre 310.000 i 410.000.



Ingressos en planta evitats per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de gener al 21 
de desembre de 2021 a Catalunya, assumint que el context social i de mesures hagués 
estat el mateix.

• Corba negra: ingressos diaris reportats en 
aquest període.

• Corba taronja: estimació d’ingressos diaris 
que haguéssim tingut sense vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 
correspondria al total d’ingressos evitats: 
entre 62.000 i 79.000.



Dies d’hospitalizació en planta evitats per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de 
gener al 21 de desembre de 2021 a Catalunya, assumint que el context social i de 
mesures hagués estat el mateix.

• Corba negra: ocupació en planta 
convencional reportada en aquest període.

• Corba taronja: estimació d’ocupació en 
planta haguéssim tingut sense vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 
correspondria al total de dies d’ingrés 
evitats: entre 540.000 i 690.000.



Ingressos en crítics evitats per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de gener al 21 
de desembre de 2021 a Catalunya, assumint que el context social i de mesures hagués 
estat el mateix.

• Corba negra: ingressos diaris a UCI 
reportats en aquest període.

• Corba blava: estimació d’ingressos diaris a 
UCI que haguéssim tingut sense 
vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 
correspondria al total d’ingressos en 
crítics evitats: entre 10.500 i 13.500.



Dies d’hospitalització en UCI evitats per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de 
gener al 21 de desembre de 2021 a Catalunya, assumint que el context social i de 
mesures hagués estat el mateix.

• Corba negra: ocupació en UCI reportada 
en aquest període.

• Corba blava: estimació d’ocupació en UCI 
que haguéssim tingut sense vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 
correspondria al total de dies d’ingrés en 
crítics evitats: entre 170.000 i 210.000.



Defuncions evitades per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de gener al 21 de 
desembre de 2021 a Catalunya, assumint que el context social i de mesures hagués estat 
el mateix.

• Corba negra: defuncions registrades en 
aquest període.

• Corba lila: estimació de les defuncions que 
haguéssim tingut sense vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 
correspondria al total de defuncions 
evitades: entre 7.500 i 10.000.



Resum dels casos, 
ingressos a planta, 
ingressos a UCI, i 
defuncions evitades per 
l’efecte directe de la 
vacunació des de l’1 de 
gener al 21 de desembre de 
2021 a Catalunya, assumint 
que el context social i de 
mesures hagués estat el 
mateix.
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