
 

Segona edició dels premis en benchmarking CSC/ARQ  
 
 

Els premis en benchmarking CSC /ARQ, reconeixen el 
rendiment i la qualitat a hospitals bàsics, de referència i 

d’alta tecnologia de Catalunya  
 

 L’Hospital Dos de Maig, l’Hospital de Girona Doctor Josep Trueta i l’Hospital de 
Sant Pau han estat els més galardonats de les seves corresponents categories 
 

 El president del CSC, Manel Ferré, ha recordat la importància de mesurar la 
qualitat i de posar en valor aquestes xifres mitjançant iniciatives com els premis 
CSC/ARQ per continuar amb la millora del model sanitari català i el 
desenvolupament de la gestió pública avançada que impulsa el CSC 
 

 El director general del CSC, José Augusto García Navarro, ha destacat que des 
d’aquesta edició hi participin hospitals de l’ICS perquè això dóna una visió més 
global del territori i enriqueix el benchmark 

 
Barcelona, 8 de juny del 2017.- El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Benchmark 
Sanitari 3.0 han lliurat els premis de benchmarking CSC / ARQ als hospitals bàsics, als 
hospitals de referència i als hospitals d’alta tecnologia de Catalunya que participen en la xarxa 
d’hospitals associats del projecte ARQ. I, com a novetat, en aquesta segona edició s’ha 
comptat amb la participació d’hospitals de l’Institut Català de Salut (ICS) a més dels hospitals 
sector concertat. 
 
El projecte CSC/ARQ examina l’anàlisi del rendiment i la qualitat que busca superar la limitació 
actual de les fonts d'informació i permetre que els centres que hi formin part puguin compartir 
quelcom més que dades i resultats. Durant l’acte, el president del CSC, Manel Ferré, ha 
recordat el paper de l’entitat en la millora continua del model sanitari català i, en aquest sentit, 
ha explicat la importància de posar en valor a través d’aquests premis als hospitals que 
obtenen millors resultats en qualitat. A més, Ferré ha insistit que des del CSC es continua amb 
l’impuls de la gestió pública avançada donant suport i representant als seus associats. Per la 
seva banda, el director general del CSC, José Augusto García Navarro, ha destacat que 
enguany els premis hagin comptat amb la participació d’hospital de l’ICS perquè això enriqueix 
el benchmark i ha felicitat a tots els participants pel seu esforç. 
 
Els premiats han estat: 
 
Hospitals bàsics 
 

 Premis a l’excel·lència quirúrgica: 
 Hospital Dos de Maig 
 Hospital Comarcal de l’Alt Penedès 

 
 Premis a l’excel·lència mèdica: 

 Hospital Sant Rafael 
 Hospital Comarcal de l’Alt Penedès 

 
Hospitals de referència 
 

 Premis a l’excel·lència quirúrgica: 
 Consorci Sanitari Integral 
 Hospital d’Igualada 

 
 



 

 Premis a l’excel·lència mèdica: 
 Hospital de Girona Doctor Josep Trueta 
 Hospital de Sabadell 

 
Hospitals d’alta tecnologia 
 

 Premis a l’excel·lència quirúrgica: 
 Hospital de Sant Pau 
 Hospital Germans Trias i Pujol 

 
 Premis a l’excel·lència mèdica: 

 Hospital de Bellvitge 
 Hospital de Sant Pau 

 
 
A més d’aquest premis, s’han entregat diplomes als dos hospitals bàsics, als dos de referència i 
als dos d’alta tecnologia que han obtingut millors resultats en cadascun dels indicadors 
analitzats: 
 

 Hospital de Viladecans, benchmark en l’indicador de gestió d’estades 
 

 Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, benchmark en l’indicador de gestió d’estades i en 
l’indicador de complicacions intrahospitalàries 

 
 Hospital Dos de Maig, benchmark en l’indicador de cirurgia major ambulatòria, 

benchmark en l’indicador de mortalitat i benchmark en l’indicador de reingressos 
clínicament relacionats 

 
 Hospital de Sant Celoni, benchmark en l’indicador de cirurgia major ambulatòria 

 
 Hospital Sant Rafael, benchmark en l’indicador de mortalitat, benchmark en l’indicador 

de complicacions intrahospitalàries i benchmark en l’indicador de reingressos 
clínicament relacionats 

 
 Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, benchmark en l’indicador de gestió 

d’estades i en l’indicador de reingressos clínicament relacionats 
 

 Hospital de Sabadell de la Corporació Sanitària Parc Taulí, benchmark en l’indicador de 
gestió d’estades 

 
 Consorci Sanitari Integral, benchmark en l’indicador de cirurgia major ambulatòria 

 
 Hospital d’Igualada, benchmark en l’indicador de cirurgia major ambulatòria i en 

l’indicador de mortalitat 
 

 Parc de Salut Mar, benchmark en l’indicador de mortalitat i benchmark en l’indicador de 
complicacions intrahospitalàries 

 
 Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, benchmark en l’indicador de complicacions 

intrahospitalàries 
 

 Hospital de Tarragona Joan XXIII, benchmark en l’indicador de reingressos clínicament 
relacionats 

 
 Hospital Germans Trias i Pujol, benchmark en l’indicador de gestió d’estades i en 

l’indicador de cirurgia major ambulatòria 
 



 

 Hospital Sant Pau, benchmark en l’indicador de gestió d’estades, benchmark en 
l’indicador de cirugia major ambulatòria, benchmark en l’indicador de reingressos 
clínicament relacionats, benchmark en l’indicador de complicacions intrahospitalàries i 
benchmark en l’indicador de mortalitat 

 
 Hospital de Bellvitge, benchmark en l’indicador de mortalitat 

 
 Hospital de la Vall d’Hebron, benchmark en l’indicador de complicacions 

intrahospìtalàries i benchmark en l’indicador de reingressos clínicament relacionats 
 
 
El lliurament de premis l’ha fet el president del CSC després d’una jornada celebrada al 
Cosmocaixa de Barcelona on s’ha comptat amb una conferència sobre Big Data i una taula 
rodona amb les experiències en benchmarking d’hospitals que van emportar-se premis 
CSC/ARQ en l’edició del 2016. 
 
Referència al sector 
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base 
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC, 
referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i 
44.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament 
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara 
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la 
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i 
del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de 
lucre. 
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