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2021: recuperació de l’activitat i impuls al nou Vall d’Hebron en un 
altre any pandèmic 

El 2021 ha estat un altre any marcat per la pandèmia de la COVID-19. La 
tercera onada, al gener, va coincidir amb la posada en marxa de l’edifici 
Garbí ubicat al Parc Sanitari Pere Virgili, l’organització territorial en 
eixos o clústers i la referència del nostre laboratori de microbiologia 
en les tasques de seqüenciació del virus. I, malgrat les onades de la 
COVID-19, vam tornar a demostrar la nostra capacitat de treballar en 
equip de forma multidisciplinària per assolir objectius. Així, després 
d’un any tan complicat a nivell assistencial com va ser el 2020, vam ser 
capaços de recuperar molta activitat quirúrgica, proves diagnòstiques 
i visites ambulatòries. I a més vam continuar mirant al futur i vam 
donar un impuls definitiu al projecte de transformació del nou Vall 
d’Hebron, amb la inauguració del nou heliport, l’inici de les obres del 
nou edifici per a la investigació del Vall d’Hebron Institut de Recerca i 
la licitació del nou Edifici d’Atenció Ambulatòria. Vull destacar que el 
nou Vall d’Hebron va més enllà de la transformació urbanística i de 
renovació i creació de nous espais assistencials. Així, el 2021 també ha 
estat l’any del desplegament del nou model d’organització assistencial 
basat en àrees de coneixement. Gràcies a aquest model fem èmfasi en 
el treball multidisciplinari, la intensitat de cures i el desenvolupament 
professional. També vam elaborar i presentar un nou Pla estratègic 
2021-2025 amb nou línies mestres i més de vuitanta objectius operatius. 
I vam començar a executar els diferents plans d’acció durant l’any 2021. I 
vam aprofitar el finançament extraordinari rebut gràcies als Fons COVID 
destinats a importants millores de les infraestructures hospitalàries i a 
la renovació de l’equipament tecnològic. Ja tenim en marxa projectes 
de les convocatòries dels fons REACT i Next Generation, projectes 
assistencials i de recerca i innovació.  

La Memòria de l’any 2021 permet consultar les principals fites assolides 
en el camp assistencial, de la recerca, de la docència i de la comunicació. 
A Vall d’Hebron ja som més de 9.000 professionals, dels quals el 71,6% 
són dones i el 28,4% són homes. Pel que fa a l’activitat assistencial, 
les dades mostren una clara recuperació de l’activitat. Hem rebut 
1.121.680 visites de consultes externes (115.422 més que el 2020), s’han 
atès 180.629 urgències (25.776 més que el 2020) i s’han realitzat 34.819 
intervencions de cirurgia major (5.056 més que el 2020). A més, s’han 
realitzat 277 trasplantaments (12 més que el 2020). I s’han fet 112.120 
sessions a l’hospital de dia (4.661 més que el 2020).  

Un any amb una clara millora dels resultats i en el qual vam continuar 
mirant cap al futur.

Albert Salazar
Gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

RECERCA

1.121.680
visites de consultes 
externes

34.819
intervencions de
cirurgia major

9.108
professionals

139
noves places de       
residents adjudicades

WEB HOSPITAL I CAMPUS INTRANET FACEBOOK

LINKEDINTWITTER INSTAGRAM

2.905.441 usuaris 
2.991.082 sessions

1.163.813 sessions

95% de professionals

16.083 seguidors/es

35.127 seguidors/es40.896 seguidors/es 26.104 seguidors/es

amb accés habitual

2.087
publicacions en 
revistes indexades 
amb factor d’impacte

180.629                  
urgències ateses
als hospitals

834
estudiants 
de grau

8.38
punts de factor 
d’impacte mitjà 
per publicació

DOCÈNCIA FORMACIÓ CONTINUADA

COMUNICACIÓ

56.762
altes hospitalàries

45
noves
patents 

634
activitats de 
formació 
continuada
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PROVES DIAGNÒSTIQUES

*Més de la meitat de les urgències podrien ser ateses en centres d’atenció primària.

2.555.919
proves diagnòstiques

952.380
proves de laboratori

180.629*
URGÈNCIES ATESES 

ALS HOSPITALS

URGÈNCIES ATESES

Nivell IV Menys urgent 84.467

Nivell V No urgent 21.449

Sense assignar 6.921

Nivell I Ressuscitació 622

Nivell II Emergència 6.188

Nivell III Urgència 60.982

HOSPITALITZACIÓ

81,40%
índex            
d’ocupació

8 dies
estada             
mitjana

56.762
total         
d’altes

1.397
altes d’hospitalització  
a domicili

112.120
sessions             
d’hospital de dia

Activitat assistencial

210.098 primeres visites

362.814 visites no presencials

548.768 visites successives

CONSULTES EXTERNES

INTERVENCIONS 
DE CIRURGIA MAJOR

34.819  -       16,9%

INTERVENCIONS DE CIRURGIA
MENOR AMBULATÒRIA 

17.587

13.915 Intervencions programades

15.391 Cirurgia major ambulatòria

5.513 Intervencions urgents

277 Trasplantaments

ACTIVITAT QUIRÚRGICA
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1.121.680
VISITES TOTALS



EVOLUCIÓ
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2019

2.348

2020

547 1.921

20212017

1.246

2018

3.046
Medicina Altres 

professions 
sanitàries

Infermeria Residents Gestió 
i serveis

544

534

385

905

219

Professionals
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702

2.512 1.963

1.016

328

15.391 Cirurgia major ambulatòria
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FORMACIÓ CONTINUADA

2.587
homes 

6.521
dones 

374 presencials

67 semipresencials

193 virtuals

634 activitats formatives

9.108 professionals
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Recerca

2.420
professionals 

dedicats directament 
o indirecta a la 

recerca

2.087
publicacions en revistes 
indexades amb factor 

d’impacte

45
noves patents transferides 

que suposen un total de 
344 patents transferides 

acumulades

8.38
punts de factor 
d’impacte mitjà     
per publicació

5
noves spin-offs i start-ups 

aprovades, que suposen un 
total de 17 empreses

27%
de publicacions en 
revistes de primer 

decil

780
ajuts a projectes i recursos 

humans competitius en curs amb 
un pressupost executat de 26,3 

milions d’euros i 212 nous ajuts 
competitius amb un import de 30,6 

milions d’euros

2.277
estudis clínics i altres 

projectes no competititus en 
curs amb una facturació de                   

35,6 milions d’euros

77
guies de pràctica clínica 

elaborades

L’ICS és l’organització sanitària líder a l’Estat espanyol pel que fa a la quantitat i 
la qualitat dels articles científics publicats
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Es té en compte l’activitat del Vall d’Hebron Institut de Recerca i del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia.
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Docència
FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ DE GRAU

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ofereix 46 especialitats diferents.

Medicina

Alumnes de grau mitjà

151

232

Infermeria

Alumnes de grau superior

Fisioteràpia Altres estudis*

150  places de residents ofertes

98% d’adjudicació
de places
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147 places de residents adjudicades

*Nutrició i dietètica, treball 
social, teràpia ocupacional, 
logopèdia i ciències biomè-
diques.

383 Alumnes de formació professional de l’àmbit sanitari han fet pràctiques a l’Hospital Universi-
tari Vall d’Hebron durant el curs 2020/2021.
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802 Alumnes universitaris de grau que fan pràctiques a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
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