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2006 2015
MODEL DE TRANSPORT SANITARI URGENT NOU MODEL DE TRANSPORT SANITARI URGENT 

de la flota
Actualització
tecnològica

Nous vehicles
d’intervenció
ràpida (VIR)1 2 3

▪ El nou model de transport sanitari introdueix canvis en la tipologia de vehicles i en la dotació de 
recursos humans associats a cada vehicle, amb la conseqüent redistribució dels recursos de Suport 

Vital Avançat i Suport Vital Bàsic a tot el territori.

▪ El nou model de transport sanitari introdueix la gestió centralitzada: tot el transport sanitari, urgent i no 

urgent, es gestiona centralitzadament des del SEM. En l’anterior model, l’estructura territorial del CatSalut 

gestionava el Transport Sanitari No Urgent (TSNU), i, tot i que el SEM activava el transport Urgent (TSU), 

el territori participava activament en la gestió i coordinació amb els dispositius.

Renovació
4 Gestió

centralitzada
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centralitzada



Vehicles de Suport Vital 
Avançat Medicalitzat – 
SVAm - (ambulàncies 

dotades d'un equip 
assistencial format per un 
metge, un infermer i un 
tècnic d'emergències 

sanitàries).

Vehicles de Suport Vital 
Avançat amb Infermeria – 

SVAi - (ambulàncies 
dotades d'un equip 

assistencial format per un 
infermer i un tècnic 

d'emergències sanitàries).

SVAm SVAi

Vehicles de Suport Vital 
Bàsic – SVB - (ambulàncies 

dotades d'un equip 
assistencial format per dos 

tècnics d'emergències 
sanitàries).

SVB

Tipologia de recursos terrestres (anterior model, 2015)
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Tipologia de recursos terrestres (nou model, 2016)

El desplegament dels Vehicles d’
Intervenció Rapida - V.I.R. - 

(turismes amb senyalitzacions 
acústiques i lluminoses d’

emergència, dotats d’un equip 
assistencial format per un metge 

i un tècnic d'emergències i 
equipats amb el mateix material 
electro-mèdic i farmacològic que 
una ambulància de Suport Vital 

Avançat però que no pot realitzar 
trasllats). 

La disminució dels Vehicles de 
Suport Vital Avançat 

Medicalitzat – SVAm - 
(ambulàncies dotades d'un 

equip assistencial format per 
un metge, un infermer i un 

tècnic d'emergències 
sanitàries).

L’increment de Vehicles de 
Suport Vital Avançat amb 

Infermeria – SVAi - 
(ambulàncies dotades d'un 

equip assistencial format per 
un infermer i un tècnic 

d'emergències sanitàries).

VIR SVAm SVAi

La disminució de Vehicles de 
Suport Vital Bàsic – SVB - 
(ambulàncies dotades d'un 

equip assistencial format per 
dos tècnics d'emergències 

sanitàries).

SVB

La licitació contempla l’aprovisionament dels recursos terrestres i la dotació de  
tècnics d’emergències sanitàries – a excepció de Barcelona ciutat a on es aprovisionen 
únicament els vehicles-. L’any 2015 ja existia 1,5 unitats VIR (24 h equivalents) a Barcelona 
Ciutat.
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Metodologia (I) 

Anàlisi quantitativa
▪ Els indicadors analitzats permeten avaluar la posada en marxa del nou model de transport sanitari, 

utilitzant indicadors que permeten avaluar el servei d’emergències. 

▪ No és l’objecte d’aquest treball avaluar la gestió dels recursos i l’adequació dels processos involucrats 
en la prestació del servei.

▪ Els resultats que es presenten en aquest anàlisi comparen el primer trimestre de 2015 amb el primer 
trimestre de 2016. Per tal de millorar l’exhaustivitat i representativitat d’aquest estudi caldria disposar d’un 
interval temporal més ampli.

▪ Atès que es contrasten els resultats entre períodes de temps molt propers, no es consideren canvis en el 
patró epidemiològic de la població ni tampoc en els mètodes d’intervenció dels professionals. 

▪ Pel càlcul dels indicadors de temps de resposta s’utilitza l’hora en què el primer recurs (vehicle) arriba al 
lloc de l’incident.

▪ Cal tenir en compte que els recursos d’emergències, tot i estar assignats a un àmbit territorial de 
referència, poden moure’s a altres àmbits si la necessitat de donar resposta a una emergència ho requereix.  

▪ A l’hora d’extreure conclusions dels resultats, s’ha de tenir en compte l’existència d’un període transitori d’
adaptació al model, que varia en funció del proveïdor i de la data de finalització del desplegament (des de la 
primera setmana de novembre de 2015 fins la segona de gener 2016). 

▪ Les dades quantitatives no analitzen el funcionament del transport sanitari no urgent, serà objecte de futurs 
estudis. 

2

Aquest estudi avalua la implementació del model de transport sanitari integral des de dues 
vessants. En primer lloc es presenta una anàlisi quantitativa (realitzada per l’AQuAS), i en segon 
lloc una anàlisi qualitativa (realitzada pel CatSalut). 
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Metodologia (II) 

Anàlisi qualitativa
▪ S’han analitzat les reclamacions dels usuaris del transport sanitari urgent, per tal de poder comparar el 

volum de reclamacions existents en el model anterior i el nou model de transport sanitari, en el mateix 
període de l’any.

▪ S’han realitzat quatre grups focals amb dotze professionals experts del SEM a cadascun d’ells, per tal 
de copsar la seva valoració, opinió i experiència, i així poder aprofundir en el coneixement dels aspectes clau 
del model de transport sanitari integral i del seu desplegament. 

▪ Aquesta informació obtinguda ens ha permès complementar l’anàlisi del resultats inicials efectuada per l’
AQuAS, i obtenir una fotografia més global del model comptant amb la valoració de professionals clau.

2
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Indicadors analitzats 

a) Dotació de vehicles per diferents tipologies

b) Ràtio d’hores de professional per 100.000 habitants i km2

c) Percentatge d’incidents de risc vital i crític en el que el temps de resposta  des 
de l’activació del recurs fins a l’arribada al lloc d’assistència és inferior a 8’ 

d) Percentatge d’incidents de risc vital i crític en el que el temps de resposta des 
de la recepció de la trucada-hora d’alerta fins a l’arribada al lloc és inferior a 12’

e) Tipologia del dispositiu activat en incidents de risc vital i crític

f) Intervenció dels VIR

g) Reclamacions d’usuaris

h) Anàlisi qualitativa de l’opinió dels professionals respecte el nou model entorn al 
següents àmbits temàtics:  valoració global del model , la diversificació i 
desplegament de les unitats de suport vital avançat i el transport sanitari no urgent 
(TSNU)

3
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a) Dotació de vehicles per diferents categories

▪ El nou model de transport sanitari ha suposat un augment de les unitats SVAi (+12,5) i 
VIR (+14,7) i una reducció de les  unitats de SVB (- 5,5). 

Model anterior (2015) Model actual (2016) Diferència (2016-2015)

Suport vital avançat medicalitzat (SVAm) 44 32,5 -11,5

Suport vital avançat amb infermeria (SVAi) 14,5 27 12,5

Vehicles d’intervenció ràpida (VIR) 1,5 16,2 14,7

Total suport vital avançat - VIR 60 75,7 15,7

Suport vital bàsic (SVB) 253,1 247,6 -5,5

Comparativa de la distribució de la dotació de vehicles (unitats equivalents 24h/any). Anys 2015 i 2016
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a) Dotació de vehicles per diferents categories

Comparativa de la distribució de la dotació de vehicles (unitats equivalents 24h/any) per territoris. Anys 2015 i 2016

2015 2016 Diferència 2016-2015
 Territori SVAm SVAi VIR SVB SVAm SVAi VIR SVB SVAm SVAi VIR SVB

A. Alt Prinineu 4,5 0,5  8,9 4,5 0,5  9,2    0,3
B. Terres de Lleida 5   18,4 4 2 1 16,7 -1 2 1 -1,7
C. Camp de Tarragona 3,5 0,5  30,3 1 3 3 25,6 -2,5 2,5 3 -4,7
D. Terres de l'Ebre 2,5 0,5  16,7 2 1 1 15,9 -0,5 0,5 1 -0,9
E. Girona 7 2  25,1* 5 4 3,2 35,3 -2 2 3,2 10,2
F. Catalunya Central 5   24,4 5 1 1 22,8  1 1 -1,6
G. Barcelona Nord- Maresme 2 1  23,1* 2 1  17,5    -5,6
H. Vallès Occidental 3 3  23,9 2 3 1 21 -1  1 -2,9
I. Vallès Oriental 2 1  12,2 1 2 1 13,6 -1 1 1 1,4
J. Alt Penedès-Garraf-Baix 
Llobregat centre 2 1  19 1 2 1 14,7 -1 1 1 -4,3
K. Baix Llobregat litoral- 
Hospitalet 3,5 0,5  23 1,5 2,5 2 28,2 -2 2 2 5,2
L. Barcelona ciutat 4 4,5 1,5 28 3,5 5 2 27,1 -0,5 0,5 0,5 -0,9
Total 44 14,5 1,5 253,1 32,5 27 16,2 247,6 -11,5 12,5 14,7 -5,5

* Revisió en curs per validar que les dades originals facilitades i disponibles en els registres interns del proveïdor d’Emergències Sanitàries són completament exactes 
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b) Ràtio d’hores de professionals per 100.000 habitants i km2

▪ La ràtio d’hores de professionals d’emergències disponible per 100.000 habitants 

i km2 no ha variat entre 2015 i 2016. 

▪ En el transport de SVA es mantenen les ràtios d’hores de metge i infermera i 

s’incrementen lleugerament les de tècnic de transport.

2015 2016

(HH M SVA any / (km2*població))*100.000 0,2 0,2

(HH INF SVA any / (km2*població))*100.000 0,2 0,2

(HH TS SVA any / (km2*població))*100.000 0,2 0,3

(HH  SVA any / (km2*població))*100.000 0,6 0,7

(HH  SVB any / (km2*població))*100.000 1,9 1,8

(HH  SVA + SVB any / (km2*població))*100.000 2,5 2,5

HH TS (SVA + SVB) any / (km2*població))*100.000 2,1 2,1

Ràtio d’hores de professionals d’emergències disponible per 100.000 habitants i km2. Primer 
trimestre anys 2015- 2016
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b)Ràtio d’hores de professionals per 100.000 habitants i km2

 2015 2016

  SVA SVB Total TS SVA SVB Total TS

Territori Població km2

(HH M SVA 
any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

(HH INF 
SVA any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

(HH TS 
SVA any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

(HH  SVA 
any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

(HH  SVB 
any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

(HH  SVA + 
SVB any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

HH TS 
(SVA + 

SVB) any / 
(km2*pobla

cio))*
100000

 

(HH M SVA 
any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

(HH INF 
SVA any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

(HH TS 
SVA any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

(HH  SVA 
any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

(HH  SVB 
any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

(HH  SVA + 
SVB any / 

(km2*pobla
cio))*

100000

HH TS 
(SVA + 

SVB) any / 
(km2*pobla

cio))*
100000

     

K - LOT Baix Llob. 
-Hospitalet 926.421 362,5 9,1 10,4 10,4 30,0 120,0 150,0 130,5 9,1 10,4 15,7 35,2 147,2 182,4 162,8

E - LOT Girona 848.898 5764,5 1,3 1,6 1,6 4,5 9,0 13,5 10,6 1,5 1,6 2,2 5,3 12,7 17,9 14,8

A - LOT Alt Pirineu 63.118 5142,7 12,1 13,5 13,5 39,1 47,9 87,0 61,4 12,1 13,5 13,5 39,1 49,4 88,5 62,9

B - LOT Terres de 
Lleida 363.783 5586,4 2,2 2,2 2,2 6,5 15,9 22,3 18,0 2,2 2,6 3,0 7,8 14,4 22,2 17,4

L - LOT Barcelona 
ciutat 1.638.932 124,9 23,5 36,4 42,8 102,7 239,7 342,4 282,5 23,5 36,4 44,9 104,8 232,2 337,0 277,1

I - LOT Vallès Or 404.139 850,8 5,1 7,6 7,6 20,4 62,2 82,5 69,8 5,1 7,6 10,2 22,9 69,2 92,1 79,4

D - LOT Terres de 
l'Ebre 182.867 3308,4 3,6 4,3 4,3 12,3 48,5 60,8 52,8 4,3 4,3 5,8 14,5 46,0 60,5 51,8

F - LOT Catalunya 
Central 498.871 5548,2 1,6 1,6 1,6 4,7 15,5 20,2 17,0 1,9 1,9 2,2 6,0 14,5 20,5 16,7

C - LOT Camp de 
Tarragona 612.234 3000,4 1,7 1,9 1,9 5,5 28,9 34,4 30,8 1,9 1,9 3,3 7,2 24,4 31,6 27,7

G - LOT BCN N-
Maresme 692.702 243,4 10,4 15,6 15,6 41,6 240,0 281,5 255,6 10,4 15,6 15,6 41,6 181,8 223,4 197,4

H - LOT Vallès 
Occ 866.284 559,6 5,4 10,8 10,8 27,1 86,5 113,6 97,3 5,4 9,0 10,8 25,3 75,9 101,2 86,7

J - LOT AP-
Garraf- BLl Nord 399.931 986,0 4,4 6,7 6,7 17,8 84,6 102,4 91,3 4,4 6,7 8,9 20,0 65,4 85,4 74,2

Ràtio d’hores de professionals d’emergències disponible per 100.000 habitants i km2, per tipologia de dispositiu. Primer trimestre 
anys 2015- 2016

(Hores de professional SVA any / (km2*població))*100.000
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Definició del nivell de risc associat a un incident 

RISC VITAL
AFECTATS PRESENTEN 

CONDICIONS QUE PODEN 
CONSTITUIR UNA AMENAÇA VITAL 

CRÍTICA

• Incidents amb parada càrdio-respiratòria (CIE 427.5, 
427.41, 799.1)
• Politraumatismes d’amenaça vital

RISC CRÍTIC
AFECTATS PRESENTEN 

CONDICIONS QUE SÓN GREUS, 
CONSTITUEIXEN UNA AMENAÇA 

VITAL IMMEDIATA PERÒ NO 
CRÍTICA

• Codi IAM
• Codi ICTUS
• Codi PPT crítics però no d’amenaça vital
• Insuficiència respiratòria Aguda
• Edema Agut de Pulmó (CIE 428.1)
• Exacerbació aguda del asma (CIE 493.91, 492.92)

ALTRES 
EMERGENCIÈS

AFECTATS NO PRESENTEN 
CONDICIONS IMMEDIATAMENT 

GREUS NI TAMPOC QUE PUGUIN 
CONSTITUIR UNA AMENAÇA VITAL

• Resta de problemàtiques de salut atesos pels serveis d’
emergències

DESCRIPCIÓ CONDICIONS AFECTATS TIPOLOGIA D’INCIDENTS

L’anàlisi dels indicadors de temps de resposta s’ha realitzat tenint en compte els incidents 
de risc vital (sense pal·liatius) i els casos de codi infart i codi ictus dels incidents de risc 
crític. 
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Anàlisi del temps de resposta

Hora alerta

Hora 
assignació

Hora d’
activació

Hora de 
mobilització

Hora 
assistència

Hora 
transport

Hora d’ 
arribada a l’

hosp.

Hora de 
transferència

Hora en que es crea, en l’aplicació 
informàtica, bé per resposta de l

‘algoritme informàtic o per decisió 
del metge / infermer consultor, una 

intervenció.

Hora en que el recurs (vehicle) 
comença el desplaçament cap el 

lloc de l’incident. 

Hora en que el vehicle inicia el 
trasllat cap al centre sanitari 

receptor de l’afectat.

Moment en què es finalitza el 
traspàs, tant del propi pacient (de 
la llitera de l’ambulància a la llitera 

del centre sanitari) com de la 
informació clínica relativa a aquest 

afectat.

Hora que entra la demanda a la 
Central de Coordinació Sanitària.

Hora en que el recurs queda 
activat, desprès de comunicar-li  la 

localització de l’incident,  i el 
recurs ha donat el rebut.

Hora en que el recurs (vehicle) 
arriba al lloc de l’ incident.

Moment en que arriba l’
ambulància al  centre sanitari 

receptor de l’afectat.
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Anàlisi del temps de resposta  

Temps de resposta des de l’activació del recurs fins l’arribada al 
lloc d’assistència del primer recurs assignat. Referència 8’ (*)

Temps transcorregut des de l’alerta  fins el moment en que el 
primer recurs assignat arriba al lloc de l’incident. Referència 12’ (**)

(*) Health Monitoring & Benchmarking of European EMS Systems: Components, Indicators, Recommendations del programa de monitorització de la Salut de la Comissió 
Europea (1997-2002); 
(**) Oschar – Out Of Hospital Spanish Cardiac Arrest Registry 2012

Hora alerta
Hora 

assignació
Hora d’

activació
Hora de 

mobilització
Hora 

assistència
Hora 

transport

Hora d’ 
arribada a l’

hosp.
Hora de 

transferència

Temps de resposta coordinació

Temps de resposta

Temps d’
assistència

Temps de 
transport Temps de 

transferència

Temps alerta-
assignació

Temps 
gestor

Temps 
mobilització

Temps arribada
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▪  A Catalunya el total d’incidents de risc vital i crític és manté bastant estable entre 
2015 i 2016. S’ha passat de 1.577 incidents a 1.602, representant un lleuger 
increment de l’1,6%. 

2015 2016

 

Nombre %<8'  Nombre %<8'   Diferència 
2016 - 2015

Variació 
percentual 
2016-2015

K - LOT Baix Llob, Hospitalet 201 57,71% 215 63,26% 5,55% 9,62%
J - LOT AP-Garraf- BLl Nord 88 56,82% 68 51,47% -5,35% -9,42%
G - LOT BCN N-Maresme 134 61,94% 152 57,89% -4,05% -6,54%
L - LOT Barcelona ciutat 392 57,14% 389 59,90% 2,75% 4,83%
I - LOT Vallès Or 51 49,02% 68 38,24% -10,78% -21,99%
D - LOT Terres de l'Ebre 60 53,33% 51 58,82% 5,49% 10,29%
H - LOT Vallès Occ 156 47,44% 163 58,90% 11,46% 24,16%
B - LOT Terres de Lleida 84 46,43% 77 55,84% 9,42% 20,27%
A - LOT Alt Pirineu* 18 88,89% 14 71,43% -17,46% -19,64%
F - LOT Catalunya Central 91 46,15% 103 51,46% 5,30% 11,51%
C - LOT Camp de Tarragona 140 55,71% 133 46,62% -9,10% -16,32%
E - LOT Girona 162 37,65% 169 57,40% 19,74% 52,46%
Total 1577 53,27% 1602 56,74% 3,48% 6,51%

Percentatge d’incidents de risc vital  i crític amb un temps de resposta inferior a 8’ (des de l’activació 
fins a l’arribada al lloc d’assistència). Primer trimestre anys 2015-2016

* El reduït nombre de casos d’aquest territori implica que la variació percentual sigui molt elevada.

c) Incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta 
inferior a 8 minuts



c) Incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta 
inferior a 8 minuts
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Comparativa del percentatge d’incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta inferior a 8’. Primer 
trimestre any 2015-2016



c) Incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta 
inferior a 8 minuts
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Percentatge d’incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta inferior a 8’. Variació interanual 2016-2015



c) Incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta 
inferior a 8 minuts

19 

▪ El percentatge d’incidents de risc vital i crític atesos en un temps de resposta inferior a 8 
minuts des de l’activació del recurs ha augmentat un 6,5% entre 2015 i 2016. L’any 2015 el 
percentatge va ser del 53,4%, mentre que el de 2016 ha estat del 56,7%.

▪ Aquest percentatge no té un comportament homogeni en tot el territori: els resultats del 
2015 mostraven variabilitat territorial, que es manté al 2016. 

▪ Els territoris que el 2016 presenten valors més baixos respecte el temps de resposta 
inferior a 8 minuts són el Vallès Oriental (38,2%) i el Camp de Tarragona (46,6%); mentre 
que els territoris amb valors més alts són el Baix Llobregat (63,2%) i Barcelona (59,9%). 

▪ El territoris amb una millora més destacada en el percentatge d’incidents atesos amb un 
temps inferior a 8 minuts en el període analitzat són Girona (del 37,6% al 57,4%), el Vallès 
Occidental (del 47,4% al 58,9%) i Lleida (del 46,4% al 55,8%). 



d) Incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta 
inferior a 12 minuts
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Percentatge d’incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta inferior a 12’ (des de l’activació 
fins a l’arribada al lloc d’assistència). Primer trimestre anys 2015-2016

* El reduït nombre de casos d’aquest territori implica que la variació percentual sigui molt elevada.

2015 2016

 
Nombre  %<12’  Nombre  %<12’   Diferència 

2016 -2015

Variació 
percentual 
2016-2015

B - LOT Terres de Lleida 84 55,95% 77 63,64% 7,69% 13,74%

G - LOT BCN N-Maresme 134 60,45% 152 55,92% -4,53% -7,49%

K - LOT Baix Llob, Hospitalet 201 63,18% 215 62,79% -0,39% -0,62%

J - LOT AP-Garraf- BLl Nord 88 65,91% 68 58,82% -7,09% -10,76%

F - LOT Catalunya Central 91 47,25% 103 63,11% 15,85% 33,57%

C - LOT Camp de Tarragona 140 62,14% 133 55,64% -6,50% -10,46%
D - LOT Terres de l'Ebre 60 60,00% 51 64,71% 4,71% 7,85%

I - LOT Vallès Or 51 56,86% 68 45,59% -11,27% -19,82%

E - LOT Girona 162 45,06% 169 59,17% 14,11% 31,31%
A - LOT Alt Pirineu* 18 100,00% 14 64,29% -35,71% -35,71%

H - LOT Vallès Occ 156 51,92% 163 57,67% 5,75% 11,07%

L - LOT Barcelona ciutat 392 53,32% 389 55,01% 1,70% 3,17%
Total 1.577 56,37% 1.602 57,99% 1,62% 2,87%



d) Incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta 
inferior a 12 minuts
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Comparativa del percentatge d’incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta inferior a 12’. 
Primer trimestre any 2015-2016



d) Incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta 
inferior a 12 minuts
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Percentatge d’incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta inferior a 12’. Variació interanual 2016-2015



d) Incidents de risc vital i crític amb un temps de resposta 
inferior a 12 minuts
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▪ El percentatge d’incidents de risc vital i crític atesos en un temps de resposta inferior a 
12 minuts des de l’activació del recurs ha augmentat lleugerament entre 2015 i 2016, 
passant del 56,4% al 58%. 

▪ Aquest percentatge no té un comportament homogeni en tot el territori: els resultats del 
2015 mostraven variabilitat territorial, que es manté al 2016. 

▪ Els territoris que el 2016 presenten valors més baixos respecte el temps de resposta 
inferior a 12 minuts són el Vallès Oriental (45,6%) i Barcelona (55%); mentre que els 
territoris amb valors més alts són el Terres de l’Ebre (64,7%) i Lleida (63,6%). 

▪ El territoris amb una millora més destacada en el percentatge d’incidents atesos amb un 
temps inferior a 12 minuts en el període analitzat són Girona (del 45,1% al 59,2%) i 
Catalunya Central (del 47,3% al 63,1%). 



e) Tipologia del dispositiu activat en incidents de risc vital i 
crític 
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Dispositiu activat
2015 2016

SVAm
356 22,6% 253 15,9%

SVAi
103 6,5% 150 9,4%

VIR
16 1,0% 78 4,9%

SVB
1.101 69,9% 1.108 69,7%

Total
1.576 100% 1.589 100%

▪ El dispositiu activat per donar resposta als incidents de risc vital 
i crític més utilitzat és el SVB (69,7% del total d’incidents), tal com 
succeïa l’any 2015 (69,9%). 

Tipologia de dispositiu activat en incidents de risc vital i crític 2016-2015



f) Intervenció dels VIR
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▪ El 21% dels casos en els que intervé el VIR es resolen in situ, sense trasllat del pacient. En el 
79% restant els pacients es traslladen. 
▪ Al març del 2016 el VIR intervé en el 6% de les intervencions de risc vital. Aquesta presència es 

va incrementant progressivament amb els mesos d’implementació del nou model. 
▪ En la majoria dels casos en els que intervé el VIR, no ho fa sol. Al primer trimestre de 2016, en el 

97% dels incidents en els que hi va intervenir el VIR també hi van intervenir altres unitats. 

Percentatge d’incidents de risc vital en els que intervé el VIR 
resolts sense trasllat i amb trasllat. Primer trimestre 2016

Incidents amb 
intervenció de VIR Percentatge

Sense trasllat 
(resolució in situ) 1.257 21%

Amb trasllat 
4.656 79 %

Total 
5.913 100%



g) Reclamacions d’usuaris 
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▪ Les reclamacions d’usuaris de transport sanitari urgent han incrementat un 78% 
entre els mesos de febrer i març de 2016 i el mateix període de 2015.  

▪ Les reclamacions presentades per usuaris corresponen al 0,013% del total de l’
activitat. 

Reclamacions d’usuaris del transport sanitari urgent. Febrer-març 2015 2016

Motius de la reclamació Febrer-Març 2015 Febrer-Març 2016

Assistencial 45 54

Tracte 18 32

Informació 2 8

Organització i tràmits 0 11

Habilitat i confort 1 9

Documentació 1 5

TOTAL 67 119



h) Anàlisi qualitativa de la implementació del model (I)
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Principals conclusions de l’opinió dels professionals experts del SEM:

→ El model de transport sanitari integral proposat es valora de manera positiva per part dels 
professionals, identificant-se com una oportunitat de millora. 

→ La implementació i el desplegament del model estan presentant algunes mancances. El 
desplegament del nou model ha disminuït la capacitat de gestió i d’adaptació a les necessitats 
dels territoris, en favor de la concentració i centralització.

→ Amb el nou model s’ha guanyat en recursos i dotacions, així com en polivalència, flexibilitat i 
agilitat a l’hora de donar resposta, i s’ha millorat la dotació tecnològica dels recursos.

→ En alguns casos, sobretot en territoris rurals, la implementació del nou model ha portat a un 
augment de la mobilització de recursos, disminuint-se la capacitat de resolució d’aquests.   

→ Els Plans operatius territorials, que permetin una gestió dinàmica i adaptada al territori dels 
diferents recursos, són clau per a millorar la resposta a l’atenció al pacient crític. És necessària la 
figura d’un “director assistencial” del territori, que realitzi una tasca transversal de coordinació i 
supervisió. 



h) Anàlisi qualitativa de la implementació del model (II)
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Principals conclusions de l’opinió dels professionals experts del SEM:

→ Cal augmentar la coordinació entre les unitats centrals i el territori, ja que la implementació del 
nou model està comportant una excessiva fragmentació del procés entre els dos nivells.  

→ La implementació del nou model està comportant una fragmentació del procés entre la gestió de 
la sala de control i l'operativa territorial. 

→ Els VIR són una nova tipologia d’unitat d’atenció a les urgències vitals que permeten realitzar una 
primera valoració i assistència del pacient. La valoració és diferent a nivell territorial: en zones 
urbanes es valora de manera positiva, mentre que en zones més rurals s’expressa que hi ha 
marge de millora en el desplegament d’aquestes unitats. 

→ S’identifica com a clau l’especialització i expertesa dels professionals, especialment per aquells que 
formin part del VIR. 

→ Caldrà replanificar i flexibilitzar la resposta del SVB, sobretot a l’estiu amb l’increment d’activitat 
que es produeix a determinats territoris, d’acord amb les possibilitats pressupostàries.

→ No s’estan aconseguint les millores esperades en la gestió integral i centralitzada del transport 
sanitari no urgent (TSNU); cal replantejar-lo
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▪ El nou model de transport sanitari ha comportat una millora en la dotació de vehicles destinats al 
suport vital i una millora tecnològica, mantenint el pressupost assignat.
▪ La ràtio d’hores de professionals d’emergències (metges i infermeria) disponible per 100.000 

habitants i km2 no ha variat entre 2015 i 2016. 
▪ Durant el primer trimestre del 2016 el percentatge d’incidents de risc vital i crític atesos abans de 8 

minuts ha millorat un 6,5% respecte el mateix període de 2015, passant d’un 53% a un 57%. Pel que 
fa als atesos abans de 12 minuts, el percentatge ha millorat un 2,9%, passant d’un 56% a un 58%. 
▪ Els resultats de temps de resposta no són homogenis a tot el territori. Hi ha una elevada variabilitat 

territorial, que es manté en l’anàlisi dels dos períodes. Alguns territoris que presentaven pitjors 
resultats l’any 2015 empitjoren o no milloren suficientment l’any 2016. 
▪ Al març del 2016 el VIR intervé en el 6% de les intervencions de risc vital. Tot i que la presència 

dels VIR es va incrementant progressivament, cal revisar en cada territori l’adequació de la 
introducció dels VIR per tal de maximitzar-ne els seus avantatges. Només el 21% dels casos en els 
que intervé el VIR es resolen in situ.
▪ Amb la implementació del nou model s’estima que es mobilitzen entre un 30% i un 40% més de 

dispositius que en el model anterior.
▪  Pel que fa al tipus de recurs activat per donar resposta als incidents de risc vital, el SVB és el més 

utilitzat tant a l’any 2016 (69,7% del total d’incidents), com passava a l’any 2015 (69,9%). 

Conclusions (I)4
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▪ Les reclamacions d’usuaris de transport sanitari urgent han incrementat un 78% entre els mesos 
de febrer i març de 2016 i el mateix període de 2015. Tot i això, les reclamacions presentades 
corresponen al 0,013% del total de  l’activitat. 
▪ Els grups focals amb professionals experts del SEM han permès copsar que el nou model de 

transport sanitari proposat, basat en models implementats a d’altres països europeus i en el model 
d’èxit de la ciutat de Barcelona, és bo, tot i que s’identifica que des de la fase de conceptualització 
ha mostrat poca sensibilitat a la diversitat territorial.  
▪ Es detecten mancances en la implementació i el desplegament del model, disminuint-se la 

capacitat de gestió i d’adaptació a les necessitats dels territoris. Cal que el nou model s’adapti a 
les necessitats dels diferents territoris. 
▪ Allunyar la gestió del transport sanitari no urgent del territori ha comportat dificultats en les 

respostes a les necessitats dels territoris. 
▪ El rendiment de comptes a través de la incorporació d’indicadors de transport sanitari als informes 

de la Central de Resultats ha de permetre fer transparent i objectivar el funcionament del sistema 
d’emergències mèdiques.

Conclusions (II)4


