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 Model d’atenció centrat en la persona: públic, universal i just: clau per combatre les
desigualtats en salut

 Serveis en xarxa i reordenació de la cartera de serveis territorial: garantir més accés
als tractaments i amb millor qualitat

 Fórmules de gestió integrades i coordinades: amb especial èmfasi en altres sectors
essencials per a l’atenció a les persones

 Sostenibilitat i eficiència

 Incorporació del coneixement professional i clínic: en les ordenacions de serveis,
posadaen marxa d’actuacions i avaluació

Finalitat del Pla estratègic sanitari
El pla estratègic sanitari del Camp de Tarragona és l’eina territorial de planificació operativa de

les polítiques de salut del Departament de Salut.

És el full de ruta que identifica prioritats i ha de guiar el conjunt de les ordenacions sanitàries els

propers quatre anys: contractació de serveis sanitaris, pactes territorials i inversions.

L’objectiu del pla estratègic sanitari és millorar l’atenció sanitària a la població del Camp de
Tarragona en termes d’accessibilitat, qualitat i resolució assistencial, sostenibilitat i visió integrada
dels serveis sanitaris públics.
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Anàlisi de la població
 Gairebé la meitat (44,6%) de la població de la RSCT es concentra a Tarragona i Reus. Gran part de la resta de la

població està distribuïda en municipis de menys de 5.000 habitants amb una elevada dispersió.

 L’estructura de la població de la RSCT és més jove que la de Catalunya i hi ha un major percentatge de persones

amb estudis primaris (33,2% enfront del 24,1%) i treballadors manuals (63,9% enfront del 58,9%).

 El 28,6% de la població de la RSCT és consumidora habitual de tabac, percentatge lleugerament superior al de

Catalunya (26,2%).

 Les dones presenten indicadors amb nivells significativament superiors a la mitjana de Catalunya en excés de pes

(48,8% enfront del 40,9%), obesitat (21,3% enfront del 14,6%) i ansietat o depressió (30,8% enfront del 24,1%), i en

la taxa de mortalitat estandarditzada en malalties de l’aparell circulatori (116,68 enfront del 101,49 x 100.000

dones).

 Les 5 principals causes de mortalitat de la població de la RSCT són les malalties isquèmiques del cor, els tumors

malignes de pulmó, les malalties cerebrovasculars i de la resta del cor i la bronquitis i l’asma.

 La doble cobertura sanitària de la població és inferior significativament a la mitjana de Catalunya (15,8% enfront del

24,4%).

Població % població

Alt Camp i Conca de Barberà 61.041 

10,29%

Baix Camp i Priorat 199.177 33,57%

Baix Penedès 83.033 13,99%

Tarragonès 250.140 42,15%

RS Camp de Tarragona

593.391 100,00%

Catalunya 7.483.761

Font: RCA 2015.

Distribució de la població per AGA de la RSCT
Taxes estandarditzades (per 100.000 h.)
segons una llista reduïda de 73 grups

Grup de causes TME

Isquèmiques del cor 44,91

Tumor malig. pulmó 37,15

Cerebrovasculars 32,29

Resta del cor 31,44

Bronquitis i asma 22,10

Font: Departament de Salut.
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Atenció primària

 L’atenció primària a la RSCT s’ordena en 33 àrees

bàsiques de salut, i disposa de 32 CAP i 100

consultoris locals.

 La població atesa a l’atenció primària és del 78,3%,

i la freqüentació és de 8,8 visites per pacient atès,

xifres més elevades que la mitjana de Catalunya

(72,1% i 7,9 visites, respectivament).

 Els entorns rurals i de costa són els que fan una

utilització més elevada de l’atenció primària de

salut.



5

Atenció primària

 S’identifiquen 8 ABS amb més privació

socioeconòmica d’acord amb l’ índex

socioeconòmic compost (nivell

socioeconòmic, laboral i educatiu).

 Les ABS prioritàries de major a menor

nivell de privació són:

o Constantí

o Tarragona 2 (La Granja - Torreforta)

o Tarragona 1 (Bonavista - Canonja)

o Reus 4 (Horts de Miró)

o Reus 5 (Barri Fortuny)

o Reus 1

o Baix Penedès Interior

o El Vendrell

 Les intervencions comunitàries estan

desplegades de manera desigual al

territori i són poc presents en les ABS amb

més privació.
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Atenció especialitzada

 La dotació necessària de llits d’aguts per a la

RSCT el 2030 és d’un interval entre 725 i 763.

 La taxa d’hospitalització d’aguts és superior (106

x 1.00 h.) al criteri de mapa sanitari (90 a 95 x

1.000 h.).

 El 44,5% de les altes hospitalàries s’atenen als

hospitals de Tarragona i el 27,9% als de Reus.

 
 Hospital U. 

Joan XXIII 
H. U. Sant 
Joan de 
Reus + 

CMQ Reus 

Hospital de 
Sant Pau i 

Santa Tecla 

Hospital 
del 

Vendrell 

Pius 
Hospital 
de Valls 

Total 

Llits 331 244 180 100 73 928 

Quiròfans 12 11 8 4 4 39 

Consultoris 83 91 40 24 46 284 

Gabinets 16 8 9 6 8 47 

Boxes 
urgències(diag-
nòstic  i 
tractament + 
reanimació) 

66 46 19 18 21 136 

Places Hospital 
de Dia 

33 42 
12 16 21 124 
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Atenció especialitzada

 La RSCT resol el 92% de l’activitat generada pels residents de la regió (penetració). La penetració per grups de

diagnòstic és:

 Grups de diagnòstic bàsics: penetració del 93,5%  3.761 persones són ateses en hospitals de fora de la

Regió.

 Grups de diagnòstic de referència: penetració del 79,9%  1.415 persones són ateses en hospitals de fora

la Regió.

 Grups de diagnòstic d’alta complexitat: penetració del 58%  863 persones són ateses en hospitals de fora

de la Regió.

 

AGA 

Alt Camp 
i Conca 

de 
Barberà 

Baix Camp i Priorat 
Baix 

Penedès 
Tarragonès 

RS 
Tarragona 

Resta de 
Catalunya 

Total 

Pius H. 
de Valls 

Centre 
MQ de 
Reus 

H. U. 
Sant Joan 
de Reus 

Total 
H. del 

Vendrell 

H. U. 
Joan 
XXIII 

H. de Sta. 
Tecla 

Total 

Alt Camp i 
Conca de 
Barberà  

Altes 5.088 22 303 325 25 855 106 961 6.399 413 6.812 

 % → 74,69% 0,32% 4,45% 4,77% 0,37% 12,55% 1,56% 14,11% 93,94% 6,06% 100,00% 

Baix Camp i 
Priorat  

Altes 53 2.455 12.734 15.189 22 1.396 189 1.585 16.849 1.392 18.241 

 % → 0,29% 13,46% 69,81% 83,27% 0,12% 7,65% 1,04% 8,69% 92,37% 7,63% 100,00% 

Baix Penedès  
Altes 2 3 47 50 6.462 493 828 1.321 7.835 879 8.714 

 % → 0,02% 0,03% 0,54% 0,57% 74,16% 5,66% 9,50% 15,16% 89,91% 10,09% 100,00% 

Tarragonès  
Altes 116 51 798 849 216 14.004 7.761 21.765 22.946 1.077 24.023 

 % → 0,48% 0,21% 3,32% 3,53% 0,90% 58,29% 32,31% 90,60% 95,52% 4,48% 100,00% 

Total Altes 5.259 2.531 13.882 16.413 6.725 16.748 8.884 25.632 54.029 3.761 57.790 

Total  % → 9,10% 4,38% 24,02% 28,40% 11,64% 28,98% 15,37% 44,35% 93,49% 6,51% 100,00% 

Penetració / Percentatge de resolució dels grups de diagnòstic bàsics dins de cada territori d’influència dels hospitals
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Atenció especialitzada

 Els recursos d’oncologia disponibles són consistents amb les recomanacions de planificació, però hi ha

risc de fragmentació de l’atenció si no hi ha una coordinació clínica i organitzativa en l’atenció prestada

des de diferents hospitals.

Recursos humans d’oncologia, Regió Sanitària Camp de Tarragona  2015

Línies assistencials sociosanitàries

amb cures pal·liatives i llits assignats 

2015

Cures pal·liatives
Mitjana 

d’estada
UFISS CP UFISS Mix

Nombre de 

llits

Hospital SS Francolí sí sí 14

Hospital Sant Joan de Reus sí sí 10

Hospital de Valls sí sí 5 a 10

CSS Llevant sí sí 4

Policlínica Vendrell sí 3 a 5

Oncòlegs 

mèdics

Oncòlegs 

radioterapeutes
Hematòlegs

Nombre de 

llits

Hospital del Vendrell + +

Hospital U. Joan XXIII ++++ 17

Hospital Santa Tecla ++ ++

Hospital Sant Joan de Reus* +++++ +++* ++ 30

Hospital Verge de la Cinta +

Total 47

* Inclou els professionals de l’equip de Tortosa

Recursos humans en PEQ (personal equivalent)

Al Pius Hospital de Valls no hi ha ingressats del Servei d’Hematologia, es va a fer consultoria a pacients ingressats
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Atenció sociosanitària

 La RSCT disposa de 421 llits de llarga estada i les ràtios de llits per habitant en llarga estada se situen per sobre dels

estàndards recomanats pel mapa sanitari. La taxa poblacional de freqüentació de la llarga estada és de 3,08 per 1.000

habitants, superior a la de Catalunya (2,27 per 1.000 h).

 Hi ha un total de 185 llits de convalescència i 29 llits de cures pal·liatives; les ràtios de llits per habitant se situen per

sota dels estàndards recomanats pel mapa sanitari. De la mateixa manera les taxes de freqüentació d’aquestes dues

tipologies de llits se situen per sota del global de Catalunya.
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Atenció a la salut mental i les addiccions

 La xarxa de salut mental a la RSCT és autosuficient i gestionada gairebé en un 100% per un únic proveïdor. El

pressupost destinat a salut mental a la RSCT és dels més alts de Catalunya. Dóna cobertura a altres territoris.

 El volum de llits de mitjana i llarga estada psiquiàtrica se situa per sobre dels estàndards recomanats pel Pla

director de salut mental i addicions (-793 llits); d’altra banda, hi ha un dèficit de recursos comunitaris: suport a

l’atenció primària de salut, atenció a la psicosi incipient, hospital de dia, serveis de rehabilitació, llars residències i

pisos assistits ja que està pendent la reconversió per canviar cap al reforç de l’atenció comunitària.
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Salut pública
Recursos humans de Salut Pública al territori

Servei Regional 36

Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària 8

Sector Alt Camp i Conca de Barberà 8

Sector Baix Camp i Priorat 15

Sector Tarragonès i Baix Penedès 15

Total de recursos humans 82

Prevenció de Legionel·losi

Seguretat dels productes químics i ús de plaguicides 

i/o biocides

Gestió de residus sanitaris 

Higiene de les activitats de tatuatge, pírcing i/o 

micropigmentació 

Prevenció dels efectes del tabac

Programes específics 

Vacunes

Maltractaments

Maternoinfantil

Salut bucodental

Innocuïtat alimentària

Qualitat de l’aigua de consum humà

Salubritat dels llocs de convivència humana 

(assentaments humans)

Prevenció de l’obesitat infantil

Salut alimentària

Salut ambiental

Disminució de les desigualtats

Línies d’actuació

Promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable 

en  totes les edats 

Prevenció del tabaquisme en joves

Auditories a menjadors escolars

Control de les residències geriàtriques

Cessament del tabaquisme en adults
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Actuacions prioritàries

Eix 1. Estratègia poblacional dirigida a la reducció de les desigualtats

 Prioritzar les intervencions poblacionals relacionades amb les malalties de l’aparell

circulatori (isquèmiques del cor), oncologia (pulmó), ansietat i depressió i obesitat i

reforçar les intervencions per reduir les inequitats per motiu de gènere.

 Potenciar la intervenció comunitària i intersectorial, en relació amb:

o Consum de tabac i alcohol

o Activitat física

o Alimentació saludable

o Obesitat infantil

o Salut mental

 Desplegar intervencions dirigides a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i

millorar l’atenció en infants i joves en situació de vulnerabilitat amb una visió intersectorial

i interdepartamental.

 Revisar i definir estratègies de millora del desplegament de la ruta de la depressió.

 Reforçar l’observatori de determinants socials en salut del Camp de Tarragona, que pretén

evidenciar els determinants socials en salut i dotar d’eines els professionals per promoure

intervencions més equitatives. Iniciativa liderada per Salut Pública del Departament de

Salut en què participen ajuntaments, diputacions, consells comarcals, proveïdors sanitaris,

col·legis professionals, ONG, altres departaments de la Generalitat, etc.
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Actuacions prioritàries
Eix 2. Atenció primària

 Prioritzar i estendre les intervencions comunitàries i intersectorials, i l’atenció social i

sanitària integrada a les ABS amb més nivell de privació socioeconòmica:

o Constantí

o Tarragona 2 (La Granja - Torreforta)

o Tarragona 1 (Bonavista - Canonja)

o Reus 4 (Horts de Miró)

o Reus 5 (Barri Fortuny)

o Reus 1

o Baix Penedès Interior

o El Vendrell

 Avaluar i impulsar, si s’escau, mesures correctores en relació amb la distribució de

recursos a l’atenció primària d’acord amb les necessitats socioeconòmiques.

 Millorar la resolució de l’atenció primària.

 Continuar avançant en l’estratègia de millora de l’atenció del pacient crònic complex

i pacients amb malaltia crònica avançada.

 Augmentar el treball en xarxa entre els diferents nivells assistencials (atenció

primària, sociosanitària, salut mental i especialitzada) i entre els serveis sanitaris i

socials.
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Actuacions prioritàries
Eix 3. Atenció especialitzada

 Ajustar i contenir la taxa d’hospitalització i tendir cap a valors establerts pel mapa

sanitari de Catalunya, enfortint l’atenció primària i comunitària i buscant alternatives a

l’ingrés convencional (hospital de dia, CMA...).

 Augmentar la penetració / resolució territorial passant del 92% actual al 95%, posant

especial èmfasi en els processos bàsics i de referència i en la població pediàtrica.

 Potenciar la complementarietat de la cartera de serveis i la coordinació entre els

centres de la xarxa hospitalària i ordenar l’atenció hospitalària amb els criteris

següents:

o Enfortir el paper de l’Hospital Joan XXIII com a hospital de referència en alta

complexitat i terciarisme en el conjunt del territori i a la RS Terres de l’Ebre.

o Enfortir el paper de l’Hospital Sant Joan de Reus com a hospital de referència

en oncologia en el conjunt del territori i a la RS Terres de l’Ebre.

o Consolidar el caràcter quirúrgic de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

o Millorar la penetració de l’Hospital del Vendrell en els processos de baixa

complexitat de la seva població de referència.

o Millorar la penetració del Pius Hospital de Valls en els processos de baixa

complexitat de la seva població de referència.
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Actuacions prioritàries
Eix 3. Atenció especialitzada

 Impulsar xarxes assistencials, en els àmbits següents:

o Treball en xarxa en l’atenció oncològica:

• Concentració a l’Hospital Joan XXIII dels tractaments quirúrgics de més

complexitat o tumors poc freqüents (Instrucció del Catsalut 1/2012 i posteriors

modificacions).

• Concentració a l’Hospital Sant Joan de Reus d’un únic Servei

d’Oncohematologia entre Reus, Joan XXIII, PIUS i Tecla que coordini l’atenció

de tots els pacients amb patologia maligna. Amb un únic responsable clínic.

• Coordinació per part de l’Hospital Sant Joan de Reus de treballs multicèntrics:

protocols i guies clíniques conjuntes en oncologia mèdica per promoure un

model d’atenció territorial i coordinar amb igualtat de criteris clínics els pacients

del territori. Amb un únic responsable clínic.

 La consolidació de la xarxa oncològica territorial ha de permetre la connexió

amb la xarxa oncològica ICO-ICS.

o Treball en xarxa en cirurgia toràcica configurant l’Hospital Joan XXIII com a hospital

de referència.

o Treball en xarxa en urgències quirúrgiques enfortint el paper de l’Hospital Joan XXIII.

o Elaborar el Pla director del Centre de Recerca Pere Virgili coherent amb el Pla

assistencial de Camp de Tarragona.
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Actuacions prioritàries
Eix 4. Atenció sociosanitària

 Adequar la dotació de llits de llarga estada amb la reordenació de l’excés i actuar de

manera prioritària sobre els dispositius amb perfil residencial.

 Avaluar i impulsar les mesures per millorar el desplegament de les unitats de

subaguts, tot reforçant la resolució i coordinació amb l’hospitalització d’aguts. La

intervenció ha de donar resposta a la nova ordenació territorial de l’hospitalització

d’aguts.

 Reforçar la convalescència i les cures pal·liatives prioritzant la zona del Baix

Penedès que haurà d’establir sinergies amb l’Hospital del Vendrell.

 Revisar i enfortir el model d’atenció a la cronicitat i atenció al malalt geriàtric a

l’hospital, fent especial èmfasi a la continuïtat de les altes hospitalàries.
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Actuacions prioritàries
Eix 5. Atenció a la salut mental i les addicions

 Enfortir el model d’atenció comunitària i potenciar els recursos de proximitat en

l’atenció a la salut mental prioritzant les àrees amb més nivell de privació

socioeconòmica.

 Reordenació de la mitjana i llarga estada psiquiàtrica d’acord amb un pla

d’abordatge integral dels recursos residencials i comunitaris. Aquesta reordenació

ha de preveure l’increment de places de llars residències, pisos assistits,

hospitalització de dia i centres de rehabilitació.

 Integrar l’atenció a les urgències psiquiàtriques infantils a l’Hospital Sant Joan de

Reus.

 Integrar l’atenció a les addiccions en els serveis de salut mental.
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Actuacions prioritàries
Eix 6. Inversions

 Es preveu invertir 59.950.000 € per millorar les infraestructures sanitàries al Camp

de Tarragona per mitjà de 10 actuacions.

 Nou Hospital Universitari Joan XXIII, amb un cost de 48 M€

o El 2017 es farà el concurs d’idees per a l’adjudicació del projecte

o El 2021 es posarà en funcionament el nou hospital

 Nova UCI pediàtrica a l’Hospital Universitari Joan XXIII: 1,7 M€

o Incrementarà fins a 6 llits crítics pediàtrics i comportarà estructurar una

unitat de cures intensives mixta de nounats i pediàtrica

o Primer trimestre del 2017: en funcionament
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Actuacions prioritàries

 Obres molt avançades de millora a l’Hospital Universitari Joan XXIII: 6,5 M€

o Segona fase d’ampliació de les urgències. Previsió d’activitat: octubre

o Instal·lació de medicina nuclear i substitució d’un telecomandament: final

del 2016

o Ampliació de 4 quiròfans de cirurgia major ambulatòria: inici del 2017

o Trasllat del nou servei de rehabilitació: inici del 2017

Eix 6. Inversions

 4 actuacions a l’Hospital Universitari Joan XXIII que es posaran en funcionament

a curt termini.
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Actuacions prioritàries

 Actuacions de millora a l’atenció primària de salut: 3,8 M€

o Nou consultori local (CL) Els Pallaresos. Previsió d’activitat: primer

trimestre del 2018

o Nou CL La Canonja. Previsió d’activitat: primer trimestre del 2018

o Nou CL La Pobla de Montornès. Previsió d’activitat: primer trimestre del

2018

o Nou servei de rehabilitació al CAP Falset. Previsió de funcionament: 2018

Eix 6. Inversions

 4 Actuacions de millora a l’atenció primària de salut.
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Properes passes

 Aquest Pla estratègic fixa les línies estratègiques i les prioritats del

Departament de Salut per a la Regió Sanitària Camp de Tarragona, i les

adapta a les necessitats i a la realitat del territori.

 Per avançar en la implementació del Pla es constituirà un Comitè Clínic a la

Regió Sanitària Camp de Tarragona amb l’objectiu d’incorporar el

coneixement dels professionals assistencials en l’ordenació sanitària a la

planificació operativa, posada en marxa de les actuacions prioritàries i

avaluació de Pla.


