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Situació epidemiològica



How do key COVID-19 metrics compare to previous waves? - Our World in Data

https://ourworldindata.org/covid-metrics-previous-waves?utm_source=OWID+Newsletter&utm_campaign=57cd25901b-biweekly-digest-2022-01-14&utm_medium=email&utm_term=0_2e166c1fc1-57cd25901b-536960754


Incidència 7 dies: 2.709,09

Incidència 14 dies: 4.815,69

Positivitat: 22.83% Rt: 1.22

Incidència 7 dies

15/01/2022

0-9 anys: 3696.8

10-19 anys: 3995.6

20-29 anys: 2861.7

30-39 anys: 3224

40-49 anys: 3211.1

50-59 anys: 2255.3

60-69 anys: 1220.1

70-79 anys: 1039.3

80-89 anys: 1164.3

90-99 anys: 1605.1



Evolució dels casos i de la Rt del SARS-CoV2 (windows.net)

https://dlscitizens.blob.core.windows.net/rtreports/archived/20220118/CAT/InformeCasosRt_CAT_09.pdf


Evolució dels casos i de la Rt del SARS-CoV2 (windows.net)

https://dlscitizens.blob.core.windows.net/rtreports/archived/20220118/CAT/InformeCasosRt_CAT_09.pdf






Setmana 2: 

100% Òmicron 

(338) (dades 

provisionals )

Setmana 1

95,2% Òmicron 

(1.290/1.355) 





Ingressats totals: 2.618 (-54)



Ingressats crítics: 504 (-25)



Ingressats crítics: 504 (-25)



Defuncions acumulades:

25.184 (+35)



Les persones no vacunades >12 anys tenen una probabilitat 2,5  vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID i 

4,9 vegades més d’entrar a l’UCI 

Font: 18.01.2022 SISAP, 2022

Les persones no vacunades >50 anys tenen una probabilitat 3,7  vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID 

i 8,1 vegades més d’entrar a l’UCI 

Les persones no vacunades >70 anys tenen una probabilitat 6,1 vegades més gran de ser hospitalitzades per 

COVID i 15,2 vegades més d’entrar a l’UCI que les d’aquesta edat que tenen dosi de record

Nous ingressos a les darreres 4 setmanes 



COVID-19 vaccine surveillance report - week 2 

(publishing.service.gov.uk)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1046431/Vaccine-surveillance-report-week-2-2022.pdf




COVID-19: latest safety data provide reassurance about use of mRNA 

vaccines during pregnancy | European Medicines Agency (europa.eu)

Un 70,6% de dones 

embarassades i un 

71,2% de dones 

puèrperes estan 

correctament 

vacunades a 

Catalunya

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-latest-safety-data-provide-reassurance-about-use-mrna-vaccines-during-pregnancy


https://www.ema.europa.eu/en/news/preliminary-data-indicate-covid-19-vaccines-

remain-effective-against-severe-disease-hospitalisation 

https://www.ema.europa.eu/en/news/preliminary-data-indicate-covid-19-vaccines-remain-effective-against-severe-disease-hospitalisation


Situació del pla de vacunació

Vacunació acumulada

- Total: 14.722.483

- Dosi 1: 6.425.808

- Dosi 2: 5.592.426

- Dosi 3: 2.704.249

Vacunació setmana natural 10.01 - 16.01.22

- Total: 465.646

- Dosi 1: 44.068

- Dosi 2: 59.054

- Dosi 3: 362.524

175.539 (37.6%) primeres dosis 

en infants de 5-11 anys 



Situació del pla de vacunació: Dosi de record

Residència
Administrades: 44.875
Administrable: 95,5%

Edat: 70 o més
Administrades: 969.252 
Administrable: 92,1%

Edat: 60 a 69
Administrades: 643.317 
Administrable: 84.3%

J&J menors 60
Administrades: 129.690 Administrable: 
52,6%

AZ menors 60
Administrades: 132.078 Administrable: 
76.5%

Edat: 50 a 59
Administrades:  545.366 Administrable: 
66.6%

Edat: 40 a 49
Administrades: 308.260
Administrable: 43.4%

Edat: 30 a 39
Administrades: 74.861
Administrable: 18.8%



Un 77,3% de la població total 

té la pauta completa de 

primovacunació;

Un 85,5% dels de 12 anys o 

més.

Un 42% de la població de 12 

anys o més te dosi de record. 



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

Dosis de record a partir de 

30 anys sempre que hagin 

passat 5 mesos per vacunes 

ARNm o 3 mesos per 

vacunes d’Adenovirus 

S’obre la vacunació a persones 

de 18-29 anys vacunades fa més 

de 8 mesos 

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


Accions comunicatives

Tota la informació actualitzada a canalsalut.gencat.cat



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


Presentació de l’estudi

“Anàlisi cost-benefici de la 

vacunació contra la COVID-19 

a Catalunya”



Sobre l’estudi

Publicat a la revista VACCINES: https://www.mdpi.com/2076-393X/10/1/59

• Objectiu: comparar costos i beneficis de la campanya de vacunació

• Territori: Regió Sanitària Metropolitana Nord, resultats extrapolables a tot

Catalunya

• Mètode: model epidemiològic + avaluació econòmica

• Dades: 1 de gener - 30 de setembre de 2021

(nota: no hi ha òmicron, no hi ha terceres dosis...)

https://www.mdpi.com/2076-393X/10/1/59


• Les vacunes han reduït 

la incidència i l’ús de 

recursos sanitaris 

(BIOCOM):

• Sabem el cost 

aproximat d’aquests 

recursos (CatSalut)

Evolució epidemiològica

amb i sense l’efecte de les vacunes.

A: Casos; B: Morts; C: Episodis 

d’hospitalitzacions; D: Ingressos a UCI

Què sabem?



• Distribució vacunes per marca: Pfizer (70%), AstraZeneca 

(15%), Moderna (12%) i Janssen (3%).

• 13€ del fungible (preu mig ponderat) + 35€ de RRHH / 

infraestructura = calculem que posar una dosi costa 48€

Costos

Dues perspectives:

1. Sistema de salut: té en compte UCI, hospitalitzacions, 

PCR i TAR

2. Social: té en compte, a més a més, els morts i els casos 

amb seqüeles (en Economia de la Salut, podem 

monetitzar el valor de la pèrdua d’anys de vida / salut).

Beneficis



Resultats

• Per cada euro invertit en vacunes, el sistema sanitari se n’estalvia 1,4 

en hospitalitzacions, estades a l’UCI i proves PCR i TAR.

• Si a més tenim en compte la reducció de la mortalitat i dels casos amb 

seqüeles, aquesta xifra augmenta fins a 3,4 euros.

Perspectiva Sistema Sanitari
Perspectiva 

Social

Efectivitat vacunes Estalvis (€) Costos (€) Ràtio B/C Ràtio B/C

Mitjana 68 48 1,4 3,4

Baixa 58 48 1,2 2,7

Alta 78 48 1,6 4,1



Conclusions

• En un context de màxima pressió assistencial, l’Atenció

Primària ha estat capaç de posar +14 milions de dosis de

vacunes contra la COVID. Aquest esforç ha tingut un impacte

molt positiu sobre la salut dels ciutadans i l’activitat de la resta

del sistema sanitari.

• Aquest impacte també es tradueix en termes “de pressupost”:

la reducció en l’ús de recursos sanitaris més que

compensa el cost de la vacuna.

• Molt sovint la prevenció és la mesura més cost-efectiva per la

cura de les malalties.



Moltes gràcies
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