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La referència 
de l’atenció especialitzada 
i sociosanitària 
al Vallès Oriental

La Fundació Hospital Asil de Granollers, a través dels nostres tres centres
assistencials i 1.700 professionals, oferim atenció sanitària especialitzada, així
com atenció sociosanitària i de salut mental, a tota la població de la comarca
del Vallès Oriental, ja prop de les 400.000 persones. Aquesta comarca, molt
dinàmica i activa, ha crescut en població per sobre de la mitjana de Catalunya.

Evolució de l’activitat, 2004-2007

Altres professionals paraassistencials
i de suport 23,5%

Metges i altres llicenciats 
assistencials 20,4% 

Diplomats en Infermeria
i altres diplomats 31,5%

Auxiliars assistencials 24,6% 

1.518 professionals

L’Hospital General de Granollers és l’hospital de
referència per a tot el Vallès Oriental i està integrat en la
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya.
Disposa d’una línia assistencial per a malalts aguts i una
d’atenció sociosanitària. Situat a la sortida de Granollers
cap a Cardedeu, manté un punt d’atenció a les urgències
al centre de la ciutat. Des del 1983 s’hi formen metges
especialistes (MIR) i actualment hi ha acreditades 11
especialitats mèdiques, a més de farmàcia hospitalària i
llevadores. Així mateix, contribueix a la formació de
pregrau de més de 200 estudiants de Medicina,
Infermeria, Farmàcia, formació professional sanitària i
altres estudis.

El Centre Geriàtric Adolfo Montañá és una residència per
a gent gran de 52 places, situada darrere de l’Hospital.
Funciona com a centre mixt, amb una part de places
finançades com a centre col·laborador de l’Institut Català
d’Assistència Sanitària i Serveis Socials (ICASS).

L’Hospital de Dia Sant Jordi és un centre per al
tractament de malalts amb demències i altres trastorns
cognitius. És fruit de la col·laboració amb la Fundació
Viure i Conviure de Caixa Catalunya i el gestiona la
Fundació Bertran de Seva. Disposa de 40 places i atén
unes 150 persones, una tercera part de les quals pateixen
la malatia d’Alzheimer.

Evolució del pressupost (despeses)

Resum d’inversions corrents, 2007

Obres i equipament de nous serveis 217

Equipament i aparells assistencials 850

Instrumental i utillatge assistencial 505

Maquinària i aparells no assistencials 226

Equipament informàtic 1.352

Mobiliari en general 67

Total 3.217

En milers d’euros.

En milions d’euros.

Increment acumulat des de 2004.

Nou edifici d’atenció ambulatòria

13.000 m2

76 consultoris
21 gabinets d’exploració
30 places d’hospital de dia
16 places d’observació d’urgències

Nou edifici d’instal·lacions industrials

1.000 m2

Remodelació de les plantes -1 i -2 
de l’edifici d’hospitalització

5.000 m2

Magatzem
Menjador laboral
Cuina
Servei d’hoteleria
Farmàcia
Laboratori clínic
Arxiu i documentació clínica
Llenceria
Vestidors

El futur d’una atenció sanitària de més qualitat al
Vallès Oriental passa per consolidar l’Hospital de
Granollers com a centre de referència de la comarca.
L’alt índex de creixement demogràfic i l’increment de
la demanda assistencial han posat de manifest la
necessitat d‘oferir més recursos alternatius a
l’hospitalització i potenciar les àrees d’atenció
ambulatòria.

L’Hospital ha emprès aquest projecte de reforma i
ampliació que permetrà disposar d’un nou edifici
d’atenció ambulatòria el 2009. El projecte també
preveu la reforma i ampliació del bloc quirúrgic i
d’urgències i la connexió de l’Hospital amb el Centre
Geriàtric mitjançant una galeria subterrània de
serveis per a ús intern.

Les obres tenen el finançament del Departament de
Salut mitjançant una subvenció de 20 milions d’euros.

L’ampliació necessària 
per disposar d’un nou gran hospital

L’ampliació de l’Hospital
de Granollers té un pressupost 

de 24 milions d’euros, als quals 
cal afegir la inversió en 

els equipaments.

Av. Francesc Ribas, s/n
08402 Granollers
Tel. 93 842 50 00

www.fhag.es
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Principals fites assistencials del 2007 Activitat 2007 Doble reconeixement de qualitat

I Inauguració i posada en marxa de
les noves instal·lacions de Laboratori
Clínic i Farmàcia.

I Consolidació de les tècniques de
cirurgia laparoscòpica en cirurgia
digestiva, urologia i ginecologia.

I Posada en marxa de la Unitat
d’Ictus.

I Creació de les consultes
d’oftalmologia pediàtrica i al·lèrgia
pediàtrica.

I Nova línia assistencial de logopèdia
en l’àmbit de la rehabilitació
extrahospitalària.

I Introducció de la cirurgia plàstica de
reconstrucció mamària.

I Integració de la cardiologia de
l’atenció primària i
desenvolupament de noves línies
com la consulta d’accés ràpid i la
consulta d’insuficiència cardíaca.

I Descentralització del control del
Sintrom al Vallès Oriental.

I Implementació de la RETCAM en el
diagnòstic de la retinopatia de
l’infant prematur, en col·laboració
amb l’Hospital Sant Joan de Déu.

I Inici de l’activitat del gabinet
d’electromiografia, en col·laboració
amb Sant Pere Claver.

Àrea d’aguts

Hospitalització

Altes hospitalàries 21.374

Altes convencionals 17.161

Altes CMA 4.213

Estada mitjana (dies) 4,95

Altes d’hospitalització a domicili 222

Parts 2.295

Activitat quirúrgica

Activitat quirúrgica programada 7.809

Convencional 3.570

CMA 4.239

Substitució global de l’Hospital 20,15%

Substitució CMA/cirurgia programada 55%

Activitat quirúrgica urgent 1.997

Cirurgia menor ambulatòria 5.647

Tècniques especials 4.510

Consultes externes

Primeres visites 68.069

Visites successives 146.237

Relació successives/primeres 2,15

Mitjana diària de visites 861

Urgències

Ateses 136.658

Ingressades 12.990

Traslladades 677

Mitjana diària d’urgències 374

Àrea sociosanitària

Convalescència

Pacients atesos 504

Estades 13.193

Cures pal·liatives

Pacients atesos 261

Estades 3.487

Hospital de dia geriàtric

Pacients atesos 284
Estades 6.426

UFISS

Pacients atesos de geriatria 675

Pacients atesos de cures pal·liatives 132

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)

Processos avaluats

Geriatria i cures pal·liatives 183

Trastorns cognitius 162

Residència per a gent gran

Places 52

Estades 18.949

Índex d’ocupació 100%

Per tercer any consecutiu, l’Hospital ha
obtingut el premi TOP 20 que reconeix
els millors centres en qualitat,
funcionament i eficiència econòmica.
També es va premiar la Unitat de
Pneumologia en l’avaluació d’aquesta
especialitat.

Indicadors assistencials de qualitat

Mortalitat observada (hospitalització d’aguts) 1,93%
Reingressos globals 17,54%
Readmissions als 30 dies 3,38%
Taxa de cesàries 20,80%
Urgències ingressades 9,51%
Taxa de prevalença d’infecció nosocomial 6,88%

L’any 2007 marca l’inici d’una nova etapa. 
Després del pla de viabilitat, la il·lusió està posada 

en el projecte de futur que representa 
el nou edifici d’atenció ambulatòria.

Els professionals han fet possible que l’Hospital 
de Granollers sigui considerat un dels millors hospitals 
de referència de l’Estat.

Aiguafreda

Bigues i Riells

Caldes de Montbui

Canovelles

Cànoves i Samalús

Cardedeu

Castellcir

Castellterçol

Figaró-Montmany

Les Franqueses 
del Vallès

Gallifa

La Garriga

Granera

Granollers

Lliçà d’Amunt

Lliçà de Vall

Montmeló

Montornès del Vallès

La Roca del Vallès

Santa Eulàlia 
de Ronçana

Sant Feliu de Codines

Sant Quirze Safaja

Tagamanent

Vallromanes

Vilanova del Vallès

Municipis del GTS Vallès Oriental (sector central)

Les aliances i col·laboracions ens permeten esdevenir 
centres de referència en l’atenció de la població

Hospitals

Clínica Plató
Consorci Hospitalari de Vic
Hospital Clínic
Hospital de Mollet
Hospital de Sant Celoni
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Vall d’Hebron
Institut Català d’Oncologia
Mútua de Terrassa
Parc Taulí

Atenció primària

Institut Català de la Salut

Atenció en salut mental

Benito Menni
Hospital Sant Pere Claver

Atenció sociosanitària,
social i a la dependència

Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Parets del Vallès
Caixa Catalunya
PROSS (Projectes Sanitaris 

i Socials)

Serveis assistencials
complementaris

Banc de Sang i Teixits
CETIR
FecunMed
Laboratori de Referència 

de Catalunya
UDIAT
UTE Rehabilitació

Formació i recerca

FICE (Fundació Institut Català 
de l’Envelliment)

Universitat Internacional 
de Catalunya

Entitats ciutadanes

Amics de l’Àfrica
Oncovallès

Els governs territorials de salut del Vallès Oriental

Població RCA del GTS Vallès Oriental (sector central): 233.078
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Principals fites assistencials del 2007 Activitat 2007 Doble reconeixement de qualitat

I Inauguració i posada en marxa de
les noves instal·lacions de Laboratori
Clínic i Farmàcia.

I Consolidació de les tècniques de
cirurgia laparoscòpica en cirurgia
digestiva, urologia i ginecologia.

I Posada en marxa de la Unitat
d’Ictus.

I Creació de les consultes
d’oftalmologia pediàtrica i al·lèrgia
pediàtrica.

I Nova línia assistencial de logopèdia
en l’àmbit de la rehabilitació
extrahospitalària.

I Introducció de la cirurgia plàstica de
reconstrucció mamària.

I Integració de la cardiologia de
l’atenció primària i
desenvolupament de noves línies
com la consulta d’accés ràpid i la
consulta d’insuficiència cardíaca.

I Descentralització del control del
Sintrom al Vallès Oriental.

I Implementació de la RETCAM en el
diagnòstic de la retinopatia de
l’infant prematur, en col·laboració
amb l’Hospital Sant Joan de Déu.

I Inici de l’activitat del gabinet
d’electromiografia, en col·laboració
amb Sant Pere Claver.

Àrea d’aguts

Hospitalització

Altes hospitalàries 21.374

Altes convencionals 17.161

Altes CMA 4.213

Estada mitjana (dies) 4,95

Altes d’hospitalització a domicili 222

Parts 2.295

Activitat quirúrgica

Activitat quirúrgica programada 7.809

Convencional 3.570

CMA 4.239

Substitució global de l’Hospital 20,15%

Substitució CMA/cirurgia programada 55%

Activitat quirúrgica urgent 1.997

Cirurgia menor ambulatòria 5.647

Tècniques especials 4.510

Consultes externes

Primeres visites 68.069

Visites successives 146.237

Relació successives/primeres 2,15

Mitjana diària de visites 861

Urgències

Ateses 136.658

Ingressades 12.990

Traslladades 677

Mitjana diària d’urgències 374

Àrea sociosanitària

Convalescència

Pacients atesos 504

Estades 13.193

Cures pal·liatives

Pacients atesos 261

Estades 3.487

Hospital de dia geriàtric

Pacients atesos 284
Estades 6.426

UFISS

Pacients atesos de geriatria 675

Pacients atesos de cures pal·liatives 132

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)

Processos avaluats

Geriatria i cures pal·liatives 183

Trastorns cognitius 162

Residència per a gent gran

Places 52

Estades 18.949

Índex d’ocupació 100%

Per tercer any consecutiu, l’Hospital ha
obtingut el premi TOP 20 que reconeix
els millors centres en qualitat,
funcionament i eficiència econòmica.
També es va premiar la Unitat de
Pneumologia en l’avaluació d’aquesta
especialitat.

Indicadors assistencials de qualitat

Mortalitat observada (hospitalització d’aguts) 1,93%
Reingressos globals 17,54%
Readmissions als 30 dies 3,38%
Taxa de cesàries 20,80%
Urgències ingressades 9,51%
Taxa de prevalença d’infecció nosocomial 6,88%

L’any 2007 marca l’inici d’una nova etapa. 
Després del pla de viabilitat, la il·lusió està posada 

en el projecte de futur que representa 
el nou edifici d’atenció ambulatòria.

Els professionals han fet possible que l’Hospital 
de Granollers sigui considerat un dels millors hospitals 
de referència de l’Estat.
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Les aliances i col·laboracions ens permeten esdevenir 
centres de referència en l’atenció de la població
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Principals fites assistencials del 2007 Activitat 2007 Doble reconeixement de qualitat
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consulta d’insuficiència cardíaca.

I Descentralització del control del
Sintrom al Vallès Oriental.

I Implementació de la RETCAM en el
diagnòstic de la retinopatia de
l’infant prematur, en col·laboració
amb l’Hospital Sant Joan de Déu.
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d’electromiografia, en col·laboració
amb Sant Pere Claver.
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Hospitalització

Altes hospitalàries 21.374

Altes convencionals 17.161

Altes CMA 4.213

Estada mitjana (dies) 4,95

Altes d’hospitalització a domicili 222
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Convencional 3.570

CMA 4.239

Substitució global de l’Hospital 20,15%

Substitució CMA/cirurgia programada 55%

Activitat quirúrgica urgent 1.997

Cirurgia menor ambulatòria 5.647

Tècniques especials 4.510

Consultes externes

Primeres visites 68.069
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Relació successives/primeres 2,15

Mitjana diària de visites 861

Urgències

Ateses 136.658
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Geriatria i cures pal·liatives 183

Trastorns cognitius 162

Residència per a gent gran

Places 52

Estades 18.949

Índex d’ocupació 100%

Per tercer any consecutiu, l’Hospital ha
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funcionament i eficiència econòmica.
També es va premiar la Unitat de
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especialitat.
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L’any 2007 marca l’inici d’una nova etapa. 
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en el projecte de futur que representa 
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La referència 
de l’atenció especialitzada 
i sociosanitària 
al Vallès Oriental

La Fundació Hospital Asil de Granollers, a través dels nostres tres centres
assistencials i 1.700 professionals, oferim atenció sanitària especialitzada, així
com atenció sociosanitària i de salut mental, a tota la població de la comarca
del Vallès Oriental, ja prop de les 400.000 persones. Aquesta comarca, molt
dinàmica i activa, ha crescut en població per sobre de la mitjana de Catalunya.

Evolució de l’activitat, 2004-2007

Altres professionals paraassistencials
i de suport 23,5%

Metges i altres llicenciats 
assistencials 20,4% 

Diplomats en Infermeria
i altres diplomats 31,5%

Auxiliars assistencials 24,6% 

1.518 professionals

L’Hospital General de Granollers és l’hospital de
referència per a tot el Vallès Oriental i està integrat en la
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya.
Disposa d’una línia assistencial per a malalts aguts i una
d’atenció sociosanitària. Situat a la sortida de Granollers
cap a Cardedeu, manté un punt d’atenció a les urgències
al centre de la ciutat. Des del 1983 s’hi formen metges
especialistes (MIR) i actualment hi ha acreditades 11
especialitats mèdiques, a més de farmàcia hospitalària i
llevadores. Així mateix, contribueix a la formació de
pregrau de més de 200 estudiants de Medicina,
Infermeria, Farmàcia, formació professional sanitària i
altres estudis.

El Centre Geriàtric Adolfo Montañá és una residència per
a gent gran de 52 places, situada darrere de l’Hospital.
Funciona com a centre mixt, amb una part de places
finançades com a centre col·laborador de l’Institut Català
d’Assistència Sanitària i Serveis Socials (ICASS).

L’Hospital de Dia Sant Jordi és un centre per al
tractament de malalts amb demències i altres trastorns
cognitius. És fruit de la col·laboració amb la Fundació
Viure i Conviure de Caixa Catalunya i el gestiona la
Fundació Bertran de Seva. Disposa de 40 places i atén
unes 150 persones, una tercera part de les quals pateixen
la malatia d’Alzheimer.

Evolució del pressupost (despeses)

Resum d’inversions corrents, 2007

Obres i equipament de nous serveis 217

Equipament i aparells assistencials 850

Instrumental i utillatge assistencial 505

Maquinària i aparells no assistencials 226

Equipament informàtic 1.352

Mobiliari en general 67

Total 3.217

En milers d’euros.

En milions d’euros.

Increment acumulat des de 2004.

Nou edifici d’atenció ambulatòria

13.000 m2

76 consultoris
21 gabinets d’exploració
30 places d’hospital de dia
16 places d’observació d’urgències

Nou edifici d’instal·lacions industrials

1.000 m2

Remodelació de les plantes -1 i -2 
de l’edifici d’hospitalització

5.000 m2

Magatzem
Menjador laboral
Cuina
Servei d’hoteleria
Farmàcia
Laboratori clínic
Arxiu i documentació clínica
Llenceria
Vestidors

El futur d’una atenció sanitària de més qualitat al
Vallès Oriental passa per consolidar l’Hospital de
Granollers com a centre de referència de la comarca.
L’alt índex de creixement demogràfic i l’increment de
la demanda assistencial han posat de manifest la
necessitat d‘oferir més recursos alternatius a
l’hospitalització i potenciar les àrees d’atenció
ambulatòria.

L’Hospital ha emprès aquest projecte de reforma i
ampliació que permetrà disposar d’un nou edifici
d’atenció ambulatòria el 2009. El projecte també
preveu la reforma i ampliació del bloc quirúrgic i
d’urgències i la connexió de l’Hospital amb el Centre
Geriàtric mitjançant una galeria subterrània de
serveis per a ús intern.

Les obres tenen el finançament del Departament de
Salut mitjançant una subvenció de 20 milions d’euros.

L’ampliació necessària 
per disposar d’un nou gran hospital

L’ampliació de l’Hospital
de Granollers té un pressupost 

de 24 milions d’euros, als quals 
cal afegir la inversió en 

els equipaments.

Av. Francesc Ribas, s/n
08402 Granollers
Tel. 93 842 50 00

www.fhag.es
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