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Obres més rellevants

•  Ampliació del transport pneumàtic amb dues noves 
estacions al Servei d’Endoscòpia 3.2 i a la Unitat 
d’Hematologia 2.5.

•  Acabada la remodelació i ampliació del  
quiròfan 5.

•  Remodelació de Facturació i Admissions 
d’Urgències, a la planta 1.1 del BST.

•  Reforma parcial de la sala d’Hospitalització 9.2.

•  Remodelació de les Consultes d’Oftalmologia a la 
seu Maternitat.

Recursos estructurals

Llits 692

Incubadores 27

Bressols per a nadons 32

Quiròfans 31

Sales de parts 7

Sales de radiologia convencional 10

Sales de consulta externa 240

Sales d’angiohemodinàmica i electrofisiologia 5

Places d’hospital de dia sociosanitari 50

Recursos humans

Alta direcció 1

Direcció 11

Personal mèdic 1.088

Personal d’infermeria i auxiliars   
sanitaris 2.407

Administració 623

Serveis generals 253

Total 4.383

No estan inclosos els suplents.

Recursos

Recursos econòmics

 Pressupost d’ingressos Pressupost de despeses Resultat

 Pressupost  Ingressos Pressupost Obligacions 
RESULTAT PRESSUPOSTARI definitiu liquidats definitiu reconegudes Pressupost Real

1. OPERACIONS CORRENTS 472.930 472.174 456.513 455.660 16.417 16.514

Ingressos 472.930 472.173

CAPÍTOL 3. Taxes, vendes de béns 
i serveis i altres ingressos 462.280 461.711

CAPÍTOL 4. Transferències corrents 10.067 10.053

CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 583 409

Despeses    456.513 455.660

CAPÍTOL 1. Remuneracions del personal    252.280 251.993

CAPÍTOL 2. Despeses corrents de béns i serveis    202.686 202.197

CAPÍTOL 3. Despeses financeres    1.490 1.426

CAPÍTOL 4. Transferències corrents    57 44

2. OPERACIONS DE CAPITAL 1.934 1.934 17.748 17.748 -15.814 -15.814

Ingressos 1.934 1.934

CAPÍTOL 6. Alienació d’inversions reals 1.826 1.826

CAPÍTOL 7. Transferències de capital 108 108

Despeses    17.748 17.748

CAPÍTOL 6. Inversions reals    17.748 17.748

RESULTAT OPERACIONS NO FINANCERES     603 700

3. OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS 5.385 5.385 24 24 5.361 5.361

CAPÍTOL 8. Variació actius financers 5.385 5.385 24 24

RESULTAT PRESSUPOSTARI     5.964 6.061

4. OPERACIONS AMB PASSIUS FINANCERS 0 5.345 5.964 6.001 -5.964 -656

CAPÍTOL 9. Variació passius financers (ingressos) 0 5.345

CAPÍTOL 9. Variació passius financers (despeses)    5.964 6.001

SALDO PRESSUPOSTARI     0 5.405

En milers d’euros.



 
Docència i recercaActivitat assistencial

http://www.idibaps.org/qui-som/memories.html

Hospitalització

Total altes 42.151

Altes 34.787

CMA 7.364

Pes relatiu mitjà (PRM) 1,14*

Estada mitjana (sense CMA) (dies) 6,2

Índex d’ocupació (%) 85,83

Pressió d’urgències (%) 43,93

* Hi ha hagut un canvi en la versió de PRM.

Activitat quirúrgica

Intervencions quirúrgiques 22.609

Programades 16.472

Urgents 6.137

Parts 3.120

Programes intervencionistes   
de més volum i/o complexitat

Cirurgia cardíaca major 898

Cirurgia de l’obesitat mòrbida 151

Cirurgia del Parkinson i de l’epilèpsia 100

Cirurgia fetal d’alta complexitat 95

Hemodinàmica (cardíaca i hepàtica)  4.535

Neuroradiologia intervencionista d’alta   
complexitat 407

Pròtesis de genoll 463

Trasplantaments 441

Activitat ambulatòria

Visites de consultes externes 485.694 

Primeres 116.339

Successives 369.355

Índex de reiteració 3,17

Urgències 131.737

Sessions d’hospital de dia 122.014

Intervencions menors ambulatòries 7.653

Activitat docent

Estudiants dels graus de Medicina,  
Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica  
i Infermeria 932

Estudiants d’altres graus (Treball Social,  
Fisioteràpia, Nutrició Humana, Teràpia  
Ocupacional, Logopèdia i Educació Social) 72

Estudiants de cicles formatius de grau  
superior (Diagnòstic per la Imatge,  
Radioteràpia, Diagnòstic de Laboratori,  
Documentació i Arxiu i Farmàcia) 101

Estudiants de cicles formatius de grau mitjà  
(Tècnic de Cures Auxiliars d’Infermeria  
i Auxiliar Sanitari) 141

Estudiants de màsters universitaris  1.738

Estudiants de màsters i postgraus propis 385

Alumnes de postgrau i màster en Infermeria  279

Especialistes en formació  315

Residents d’altres institucions en rotació  
externa 267

Tutors de residents 82

Estades formatives per a professionals  
estrangers i espanyols 280

Estades formatives d’infermeria 26

Cursos de formació avaluats per la Comissió 
d’Avaluació d’Activitats Docents (CAAD) 80

Premis Fi de Residència, ajuts a la recerca,  
Premis Clínic-MSD i Premi Clínic-Mutual Mèdica 29

Formació als professionals

Activitat de formació

Accions 318

Participants 4.670

Hores 34.685

Assistents per col·lectiu

Infermeria 2.950

Personal mèdic 1.159

Administració 291

Serveis generals 270

Recerca 



Els experts han qualificat l’Hospital Clínic de Barcelona com un dels millors centres 
sanitaris públics de tot l’Estat espanyol l’any 2016. D’una banda, el Programa Hospitals 
TOP 20 de IASIST li ha atorgat quatre guardons per l’excel·lència, bona qualitat 
assistencial i funcionament, i l’Àrea d’Urgències ha rebut el Premi Best in Class 2016 
al millor de la seva especialitat en l’àmbit estatal. A més, el III Monitor de Reputació 
Sanitària (MRS), de Merco, l’ha situat en segon lloc en la llista d’hospitals amb millor 
reputació.

El Clínic, un dels 
millors centres 
d’Espanya el 2016

Al llarg del 2016, l’Hospital Clínic ha renovat diversos càrrecs directius. Així, al 
començament de l’any, el Dr. Josep M. Campistol i el Dr. Antoni Castells van assumir 
la Direcció General i la Direcció Mèdica del centre, respectivament. Al final de l’any, la 
Sra. Gemma Martínez es va incorporar al Clínic com a directora d’Infermeria.  
(Vegeu imatge 1.)

Nous nomenaments 
a l’Hospital Clínic i a 
l’IDIBAPS 

L’equip del Programa d’atenció compartida en càncer de mama de l’Àrea Integral 
de Salut Barcelona Esquerra (AISBE) ha rebut un dels sis guardons a les millors 
experiències, entre les 450 presentades, en la Jornada 25 anys CatSalut: Mirem cap al 
futur, a la qual van assistir més de 1.500 professionals de la sanitat catalana. 

El Dr. Elías Campo, director de Recerca de l’Hospital Clínic, ha estat distingit amb el 
premi Fundación Rei Jaume I d’Investigació Mèdica en l’edició del 2016. Aquest premi 
és un dels més ben remunerats de tot l’Estat i comporta el compromís dels guardonats 
en cada categoria d’invertir part de l’import del premi en la recerca espanyola.  
(Vegeu imatge 2.)

L’Hospital Clínic de Barcelona és el centre hospitalari que ha fet més trasplantaments 
en adults a Catalunya durant el 2016, amb 259 trasplantaments entre renals (159), 
hepàtics (67), cardíacs (20) i pancreàtics (13), segons les xifres recollides per 
l’informe de l’OCATT. Durant el mateix període, el Clínic també ha dut a terme 141 
trasplantaments de medul·la òssia i ha estat el centre amb més donants cadàver vàlids, 
amb 55 donants.

El Programa d’atenció 
compartida en càncer 
de mama de l’AISBE, 
premiat en la Jornada 
25 anys CatSalut

El Dr. Elías Campo, 
premi Rei Jaume I 
2016 en la categoria 
d’investigació mèdica

El Clínic, el centre 
hospitalari de Catalunya 
amb més nombre de 
trasplantaments en 
adults el 2016

L’Hospital Clínic de Barcelona ha estat designat Centre, Servei i Unitat de Referència 
(CSUR) del Sistema Nacional de Salut en el tractament de la hipertensió pulmonar 
complexa i es converteix així en un dels dos centres de referència a Espanya en 
aquesta patologia. Amb aquesta darrera designació, el Clínic ja és CSUR en 13 
patologies. 

L’Hospital Clínic, centre 
de referència a Espanya 
en el tractament de la 
hipertensió pulmonar 
complexa
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L’Oficina Tècnica de Detecció Precoç del Càncer Colorectal de Barcelona ha portat 
a terme, per primera vegada a Espanya, una avaluació de satisfacció dels usuaris 
d’un programa de cribratge de càncer colorectal. Aquest estudi conjunt de l’Hospital 
del Mar, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i l’Hospital Clínic de 
Barcelona té una valoració global molt positiva, amb una puntuació mitjana de 9,5 en 
una escala de 0 a 10. 

Els usuaris valoren amb 
un 9,5 el Programa 
de detecció precoç de 
càncer de còlon i recte de 
Barcelona

Un únic test, que detecta múltiples mutacions en 22 gens en pacients amb càncer 
avançat de pulmó, càncer colorectal i melanoma, permetrà escurçar el temps de 
diagnòstic i personalitzar el tractament per a cada pacient. Aquesta nova eina 
diagnòstica posiciona el Clínic al capdavant de la sanitat pública espanyola per la 
tecnologia utilitzada i el nombre de gens i tumors que analitza.

Diagnòstic molecular de 
tumors sòlids per a la 
pràctica assistencial

El sistema Estim-Track, basat en les noves TIC, proporciona informació en temps real 
als familiars sobre la situació del pacient quirúrgic i, alhora, millora la gestió diària de 
l’Àrea Quirúrgica. Amb aquest sistema, pioner a Espanya, el Clínic millora la qualitat 
de l’atenció als usuaris atès que disminueix l’angoixa dels familiars durant l’espera i 
augmenta l’eficiència de tot el procés quirúrgic. (Vegeu imatge 3.)

El Clínic implanta un 
sistema innovador que 
informa els familiars dels 
pacients quirúrgics en 
temps real

El Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) Clínic, on es fa el cribratge neonatal de tots els 
nadons nascuts a Catalunya, portarà a terme les proves analítiques per a la detecció 
de la immunodeficiència combinada greu, la forma més severa d’immunodeficiències 
primàries, un conjunt de més de 300 malalties de base genètica que es caracteritzen 
per una alteració del sistema immunitari. (Vegeu imatge 4.)

L’IDIBAPS participa amb l’Aliança Europea per a la vacuna contra el VIH (EHVA) en 
el desenvolupament i avaluació de noves vacunes preventives i terapèutiques contra 
el VIH. Aquesta iniciativa, de cinc anys de durada, forma part del programa marc de 
recerca i innovació europeu Horizon 2020 i reuneix els principals investigadors en VIH 
de 39 institucions públiques i empreses d’Europa, els EUA i l’Àfrica. (Vegeu imatge 5.)

Investigadors del Servei de Neurologia del Clínic i de l’IDIBAPS han mostrat per primera 
vegada que una biòpsia de la glàndula submandibular permet establir un diagnòstic de 
certesa del Parkinson en persones amb trastorn del son que encara no han manifestat 
la malaltia. Aquesta prova, poc invasiva i amb bona tolerància, permet detectar 
acumulacions de la proteïna alfa-si nucleïna als cossos de Lewy de les neurones en les 
fases inicials de la malaltia. L’estudi es publica a la revista The Lancet Neurology.  
(Vegeu imatge 6.)

El Clínic farà les 
proves analítiques 
per a la detecció de 
la immunodeficiència 
combinada greu en el 
cribratge neonatal

L’IDIBAPS participa en 
un projecte de 30 milions 
d’euros per desenvolupar 
noves vacunes contra el 
VIH

Una biòpsia permet 
diagnosticar de forma 
precoç el Parkinson en 
pacients amb trastorns 
del son 
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L’estudi FIRE and ICE –l’assaig clínic aleatoritzat més important que compara la 
crioablació (ICE) amb l’ablació per radiofreqüència (FIRE) en el tractament de la 
fibril·lació auricular (FA)– demostra que la primera és tan eficaç i segura com la segona 
i que és un procediment més senzill i ràpid. En aquest estudi internacional, codirigit 
pel Clínic, hi han participat quatre hospitals espanyols. Els resultats es publiquen a la 
revista New England Journal of Medicine. (Vegeu imatge 7.)

La crioablació és tan 
eficaç i segura en 
el tractament de la 
fibril·lació auricular 
com la radiofreqüència 
i escurça el temps del 
procediment

El pronòstic i el tractament de les pacients amb càncer de mama metastàtic del tipus 
hormonosensible s’havia basat fins ara en variables inespecífiques com l’edat, el tipus 
de metàstasi o les teràpies prèvies administrades. Però un estudi liderat pel Servei 
d’Oncologia Mèdica del Clínic, publicat a JAMA Oncology, conclou que la classificació 
molecular del càncer de mama basada en un test genòmic és el factor més important 
a l’hora de predir el pronòstic del càncer de mama avançat o metastàtic del tipus 
hormonosensible. 

Primer test molecular per 
ajustar en el tractament 
del càncer de mama 
avançat

Investigadors del Salk Institute for Biological Studies de Califòrnia, del Clínic i de 
l’IDIBAPS han aconseguit crear i conservar un cultiu de cèl·lules progenitores de 
nefrona (CPN) utilitzant un cultiu tridimensional i una nova combinació de molècules 
de senyalització. Aquesta fita suposa un gran impuls a la recerca bàsica i translacional 
sobre les malalties renals i un pas més cap a la possibilitat de crear un ronyó 
trasplantable. L’estudi s’ha publicat a la revista Cell Stem Cell. (Vegeu imatge 8.)

Un nou mètode crea 
per primera vegada 
cèl·lules progenitores de 
ronyó que sobreviuen al 
laboratori

Un estudi desxifra per primera vegada l’epigenoma del limfoma de les cèl·lules del 
mantell, un tipus de càncer agressiu derivat dels limfòcits B, les cèl·lules del sistema 
immune que produeixen els anticossos. El treball, publicat a la revista Cancer Cell, 
revela en detall la història epigenètica del limfoma, n’identifica la cèl·lula d’origen i 
revela que com més evoluciona l’epigenoma de les cèl·lules tumorals, més agressiu és 
el curs clínic del pacient. 

Joan Bladé, Jordi Bruix, Elías Campo, Josep Dalmau, Josep M. Llovet i Eduard Vieta 
són els sis investigadors de l’Hospital Clínic de Barcelona i l’IDIBAPS que figuren a la 
llista dels científics més citats de Clarivate Analytics, la branca dedicada a la propietat 
intel·lectual i ciència de l’agència Thomson Reuters. Això fa que Clínic-IDIBAPS sigui la 
institució sanitària d’Espanya que més investigadors té en aquesta llista. (Vegeu imatge 9.)

Investigadors del Clínic-
IDIBAPS identifiquen 
que la història 
epigenètica del limfoma 
en prediu l’evolució 
clínica

El Clínic-IDIBAPS és 
la institució sanitària 
espanyola amb més 
científics a la llista dels 
més influents del món
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La Direcció Infermera ha presentat els Premis Sabàtics, unes beques formatives per 
facilitar les estades en centres sanitaris estrangers als seus professionals diplomats 
o graduats. Els ajuts, dotats amb 80.000 euros per Barnaclínic, tenen com a 
objectiu promoure que els professionals de l’Hospital Clínic coneguin altres formes 
de treball i adquireixin noves eines pràctiques i metodològiques que reverteixin en 
una millora en la qualitat assistencial del centre.

Un projecte de recerca del Laboratori de Microbiologia del Centre de Diagnòstic 
Biomèdic Clínic (CDB) i un estudi sobre la gestió del dolor en la demència 
avançada de l’Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques (ICMHO) 
són els dos projectes que han obtingut un ajut en la V edició del Programa Talents 
de la Fundació Catalunya-La Pedrera. És la primera vegada que l’Hospital Clínic de 
Barcelona rep aquests ajuts. (Vegeu imatge 10.)

Els resultats de l’auditoria docent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat han estat força positius per a l’Hospital Clínic, que ha obtingut un 100% 
de conformitats i alguns aspectes de millora. L’informe destaca com a punts 
forts la implicació de la Direcció en l’àmbit docent, la participació de la Direcció 
de Docència en la definició d’estratègies i planificació docents dins els òrgans 
suprahospitalaris, la figura dels coordinadors de docència com a referents de 
gestió, seguiment, coordinació i transmissió multidireccional, i l’alt grau de 
satisfacció dels residents amb els seus tutors i amb la formació rebuda, entre altres. 

Els hospitals Clínic i Sant Joan de Déu han posat en marxa SOS Refugiats, un 
projecte humanitari per ajudar a fer front a l’emergència sanitària originada arran 
de la crisi migratòria del Mediterrani. Des del començament d’agost, els dos centres 
envien personal sanitari a diversos campaments de refugiats de Grècia a través 
d’un conveni amb l’ONG Women Health Alliance International (WAHA). El projecte 
es finança gràcies a les donacions altruistes de professionals i pacients d’ambdós 
hospitals i a les aportacions econòmiques de Barnaclínic i del Fons d’Ajuda 
Humanitària i per al Desenvolupament del Clínic. (Vegeu imatge 11.)

Gràcies a les donacions de particulars, fundacions i empreses, el Projecte 
Assistència Recerca Intensiva (ARI) ha recaptat durant el 2016 un total de 
841.839,65 euros. Són recursos que es destinaran a desenvolupar el Chimeric 
Antigen Receptor-T (CART) a l’Hospital Clínic, una teràpia que ha mostrat una gran 
efectivitat en la leucèmia limfoblàstica aguda. Aquests recursos també es faran 
servir per millorar l’assistència dels pacients que es tracten a l’Institut Clínic de 
Malalties Hematooncològiques. (Vegeu imatge 12.)

Durant el 2016 s’han incorporat al Clínic 83 nous residents: 69 metges, vuit 
infermers, quatre farmacèutics, un psicòleg i un físic. Entre ells es trobaven els 
primers d’Espanya d’Infermeria i Psicologia. Dels MIR, sis es troben entre els 100 
primers i 25 van estudiar a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la 
Universitat de Barcelona. Després de rebre la formació transversal comuna, tots ells 
s’han incorporat als diferents serveis per iniciar les rotacions corresponents.

Primers Premis Sabàtics 
Clínic-Barnaclínic de la 
Direcció Infermera

El Clínic rep dues beques 
del Programa Talents de 
la Fundació Catalunya-La 
Pedrera

El Clínic supera amb 
nota l’auditoria docent 
del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat

SOS Refugiats respon 
davant l’emergència 
sanitària originada per 
la crisi migratòria del 
Mediterrani 

El Projecte ARI treballa 
per desenvolupar el CART 
al Clínic

El Clínic dona la 
benvinguda a 83 nous 
residents 
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Els instituts i centres

CDI  Centre de Diagnòstic per la Imatge

D  Lluís Donoso    GI  Pedro Sanz    GE  Xavier Solé

Nombre d’exploracions: 358.368
Despesa directa:  19.253.839 €

ICMDM
Institut Clínic de Malalties 
Digestives i Metabòliques

D  Josep Vidal
GI  Imma Pérez
GE  Joan Faner

Altes (inclou CMA): 6.188
Primeres visites: 12.339
Despesa directa: 28.390.916 €

ICNU 
Institut Clínic de Nefrologia  
i Urologia

D  Federico Oppenheimer
GI  Ana Alicarte
GE  Olga Raventós

Altes (inclou CMA): 3.312
Primeres visites: 7.885*
Despesa directa: 15.092.157 €
* Augment per RAE Urologia.

ICGON
Institut Clínic de Ginecologia, 
Obstetrícia i Neonatologia

D  Eduard Gratacós
GI  Ángela Arranz
GE  Estrella Fernández

Altes (inclou CMA): 6.928
Primeres visites: 11.648
Despesa directa: 18.963.907 €

ICN
Institut Clínic de Neurociències

D  Josefina Castro
GI  Maria Lombraña
GE  Estanislau Alcover

Altes (inclou CMA): 2.915
Primeres visites: 12.413
Despesa directa: 20.173.004 €

D  Director/a         
G  Gerent          

GI  Cap de Gestió Infermera                      
GE  Cap de Gestió Economicoadministrativa

Direcció   Mèdica

ICR
Institut Clínic Respiratori

D  Àlvar Agustí
GI  Asun Roel
GE  Joan Sagarra

Àrea quirúrgica

G  Lina Manasanch
GI  Teresa Peix
GE  Susagna Trias

Urgències

D  Miquel Sánchez
GI  Montse Suárez
GE  Maria Asenjo

Altes (inclou CMA): 1.585
Primeres visites: 5.030
Despesa directa: 8.707.929 €



Els instituts i centres

GI  Cap de Gestió Infermera                      
GE  Cap de Gestió Economicoadministrativa

CDB  Centre de Diagnòstic Biomèdic

D  Àurea Mira  GI  Yvonne Arce  GE  Gemma Lorente

ICMID
Institut Clínic de Medicina  
i Dermatologia 

D  Josep M. Nicolás
GI  Montse Canalias
GE  Pilar Ayala

Altes (inclou CMA): 2.979
Primeres visites: 14.805
Despesa directa: 17.861.638 €

ICMHO
Institut Clínic de Malalties  
Hematooncològiques

D  Álvaro Urbano
GI  Montserrat Valverde
GE  Joan Sánchez

Altes (inclou CMA): 2.212
Primeres visites: 4.736
Despesa directa: 15.167.753 €

ICOF 
Institut Clínic d’Oftalmologia

D  Alfredo Adán
GI  Glòria Monfort
GE  Santiago Salvat

Altes (inclou CMA): 3.274
Primeres visites: 8.334
Despesa directa: 5.690.120 €

ICEMEQ
Institut Clínic d’Especialitats 
Mèdiques i Quirúrgiques 

D  Josep M. Segur
GI  Maribel Baños
GE  Roser Monforte

Altes (inclou CMA): 5.131
Primeres visites: 16.765
Despesa directa: 17.098.515 €

Unitat d’Avaluació, Suport   
i Prevenció

D  Antoni Trilla
GI  Montserrat Sallés
GE  Joan Sánchez

Altes (inclou CMA): 3.013
Primeres visites: 11.932
Intervencions quirúrgiques: 22.607
Urgències: 131.737
Despesa directa: 55.199.779 €

Direcció   Mèdica

ICCV   
Institut Clínic Cardiovascular

D  Marta Sitges
GI  Montserrat Venturas
GE  Joan Sagarra

Determinacions de laboratori: 6.471.668
Biòpsies: 242.018*
Transfusions: 28.670

Pacients en programa de  
cribratge: 80.308

Despesa directa: 34.490.130 €
* Augment per canvi de criteri del Servei d’Anatomia Patològica en el recompte de biòpsies.

Altes (inclou CMA): 4.561
Primeres visites: 7.324
Despesa directa: 32.694.484 €



Hospital Clínic de Barcelona

Carrer Villarroel, 170
08036 Barcelona
Tel. 93 227 54 00
Fax 93 227 54 54

www.hospitalclinic.org
blog.hospitalclinic.org
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