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LA XARXA DE SALUT A LA GARROTXA  
 
1 Hospital comarcal  
 
4 Àrees bàsiques de salut (ABS): una que atén més d e 30.000 persones i 3 
que atenen poblacions de menys de 6.000 habitants.  
 
1 equip de salut mental  
 
Hospital d’Olot  
La ciutat d’Olot disposa d’un centre hospitalari des de fa més de 700 anys. 
Actualment està ubicat en un edifici nou que va entrar en funcionament el 15 de 
novembre de 2014. L’antic hospital portava el nom de Sant Jaume, estava situat al 
centre de la ciutat i tenia una superfície de 9.000 m2.  
 
L’actual centre està administrat per la nova Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de 
la Garrotxa (FHOCG), que també gestiona dues de les quatre ABS de la comarca. 
 
• Estructura 
L’actual edifici disposa de 27.000 m2 de superfície distribuïts de la manera següent: 

64 llits d’aguts  
72 de sociosanitari (atenció sanitària amb suport social) 
 

• Recursos humans 
427 treballadors, dels quals 75 són metges, 242 personal d’infermeria, 109 de la 
resta de grups professionals (físios, tècnics, administratius, informàtics i serveis de 
suport...) 
 

• Activitat 2014 
Altes totals      4.513 persones 
Estada mitjana      4,65 dies 
Naixements      407 nadons 
Intervencions quirúrgiques majors   2.393 persones 
Intervencions quirúrgiques menors  1.941 persones 
Urgències    32.564 visites 
Consultes externes   88.005 visites 

 
SALUT MENTAL (gestionada per l’IAS)  
Situada físicament al mateix hospital d’Olot. Està distribuïda en tres blocs 
assistencials: Salut Mental Adults, SM Infantojuvenil i CAS (atenció a les addiccions). 
També disposa d’un espai al centre de la ciutat, on hi ha ubicat el Centre de Dia. 
Disposa d’un total de 9 facultatius i 10 d’altres grups professionals. 
 
S’han realitzat un total de 15.707 assistències de les quals 7.151 corresponen a adults, 
3.326 a infantojuvenil i 5.230 a addiccions 
 
 
EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA  (EAP) DE SALUT   
L’atenció primària de salut són els serveis sanitaris que teniu més a prop per resoldre la majoria dels 
problemes de salut.  



 
ABS OLOT I ABS BESALÚ gestionades per l’INSTITUT CA TALÀ DE LA SALUT  
 
Els professionals de l’Equip d’Atenció Primària de Besalú i de l’EAP d’Olot formen part de l’Institut Català 
de la Salut (ICS), la institució més gran de Catalunya dedicada a l’atenció de la salut dels ciutadans. L’ICS 
posa al vostre servei arreu de Catalunya més de tres-cents centres de salut i consultoris locals, i vuit 
grans hospitals.  
 
 
 
• Estructura 
 
L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Besalú que comprèn CAP Besalú, consultoris locals a Maià de Montcal, 
Argelaguer, Tortellà, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix. 
 
L’EAP D’OLOT que comprèn CAP Olot, consultoris locals al barri de Sant Miquel, les Preses i Santa Pau. 
 
 
• Recursos humans 
 
EAP BESALÚ 
Metges de família i pediatria 5, 5 infermeria, 9 resta de grups professionals (tècnics, administratius, 
auxiliar infermeria, treballador social, educador social, odontòleg, llevadora, ginecologia) 
 
 
L’EAP D’OLOT  
Metges de família  i pediatria 28 , Infermeria 27 ,  22 resta de grups professionals (tècnics, administratius, 
auxiliar infermeria, treballador social, educador social, odontòleg, llevadora, ginecologia) 
 
• Activitat 2014 

 
OLOT 
Total de visites (MG,INF,Ped,odonto) 173.328 
Total de domicilis (MG,INF)                  7.882 
Total d'extraccions                             25.664 
Total de proves complementàries       1.967 (retinografies, ecografies, espirometries i 
MAPA) 
Total de radiologia 
 
BESALÚ  
Total de visites (MG,INF,Ped,odonto) 37.628 
Total de domicilis (MG,INF)                 1.875 
Total d'extraccions                              4.509 

 
 
 
 

 
• Accessibilitat 
Tot i la diferència d’usuaris assignats per metge, tant a Olot com a Besalú gaudim 
d’una molt bona accessibilitat als nostres serveis. 
 

 Besalú Olot ICS 
% població atesa 83 75,5 76 

freqüentació 8,76 5,92 6,28 



Pacients assignats per MF 1206 1774 1423 
Accessibilitat (% cites en 48 

h) 
96,9 93 85,4 

 
 

ABS SANT JOAN LES FONTS I LES VALLS (BAS I HOSTOLES ) GESTIONADES 
PER LA FHOCG  
 
• Estructura 
Sant Joan les Fonts  
Situada al mateix poble, incorpora també els consultoris de la Canya i Castellfollit de la 
Roca.  
 
Les Valls (Bas i Hostoles)  
Situada a Sant Esteve d’en Bas, incorpora els consultoris de Riudaura, la Pinya, Sant 
Privat, Sant Feliu de Pallerols i les Planes d’Hostoles. 
 
• Recursos humans 
Entre totes dues disposen de 9 metges, 13 infermeres i 10 de la resta de grups. 
 
• Activitat 2014 

 
Es fan més de 110.000 visites a l’any. 

 
Sant Joan  
Total de visites (MG,INF,Ped,odonto) 49.407 
Total de domicilis (MG,INF)                 1.488   
Total d'extraccions                              3.517 
 
Les Valls 
Total de visites (MG,INF,Ped,odonto)  54.553 
Total de domicilis (MG,INF)                  4.002 
Total d'extraccions                               4.026 

 
• Accessibilitat 
 

 Sant Joan les Fonts Les Valls ICS 
% població atesa 82 83 76 

freqüentació 9,04 9,9 6,28 
Pacients assignats per MF 919 1.038 1423 
Accessibilitat (%cites en 48 

h) 
99,6 100 85,4 

 

 

 

 

Informe elaborat per 

l’Institut Català de la Salut – La Garrotxa i  

l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa 


