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Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT)

Activitat de donació 

i trasplantament 

d’òrgans, teixits i cèl·lules 

a Catalunya,

Dades 2016
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Evolució de la donació de cadàver a Catalunya

2
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,0 %

2016 vs. 2015
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18,1 pmp

431

(2015)

8,3 pmp

4.892

(2015)

43 pmp

(estimació 

2016)

20,8 pmp

10.495

(2015)

28,2 pmp

9.079

(2015)

Amèrica 

del sud

EspanyaCatalunyaEUAEuropa 

(28)

Austràlia

Font. International figures on organ donation and transplantation. Newsletter Transplant, 2016. OCATT I ONT 

Donació d’òrgans al món

Donants per milió de població (pmp)

41,9 pmp

315

(2016)
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Donació de cadàver per centre

315 donants vàlids al 2016 
(210 de mort encefàlica i 105 de mort en asistòlia)

466 casos detectats al 2016 
(321 de mort encefàlica i 145 de mort en asistòlia)
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Mort encefàlica

Mort en asistòlia

Evolució de donants vàlids segons tipus de donant

L’any 2016, 1 de cada 3 donants cadàver vàlids van ser de mort en asistòlia

1
2
,3 %

5
2
,2 %

2016 vs. 2015

2016 vs. 2015
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Hospitals que tenen programa de donació en asistòlia controlada

H. de Girona Josep Trueta

H. de Mataró

Althaia - Manresa

H. Germans Trias i Pujol

H. del Mar

H. Clínic

H. de  Bellvitge

H. Joan XXIII de Tarragona

H. Vall d’Hebron

dels 23 hospitals 

autoritzats ja han obtingut al 

menys un donant en mort en 

asistòlia controlada 

11

H. Sant Pau

H. General de Catalunya
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Causes de mort dels donants cadàver vàlids a Catalunya
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Edat dels donats vàlids  a Catalunya (per grups i mitjana >14 anys)
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Percentatge de negatives familiars 

Al 2016, 

1 de cada 7
casos ha estat 

una negativa 

familiar

Negatives a la donació d’òrgans

58
negatives 

familiars al 

2016

Motius de negativa al 2016
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Activitat de donació de viu

Activitat de 

trasplantament renal 

a partir de  donant 

viu per centre, 2016
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2016

460
donants 

al 2016 

Donació a Catalunya segons tipus de donant

20142013



https://trasplantaments.gencat.cat 

www.facebook/ocattorgans

Trasplantaments d’òrgans realitzats a Catalunya

pmp: per milió de població

1015
6
,3
%

2016 vs. 2015
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65 pmp

1.548

(2015)

26 pmp

15.431

(2015)

107 pmp

(estimació

2016)

65 pmp

32.707

(2015)

98 pmp

31.562

(2015)

135 pmp

1.015

(2016)

Amèrica

del sud

EspanyaCatalunyaEUAEuropa 

(28)

Austràlia

Font. International figures on organ donation and transplantation. Newsletter Transplant, 2016. OCATT I ONT 

Trasplantament d’òrgans al món

Pmp: per milió de població
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135
trasplantaments per milió 

de població (pmp) al 2016 

(127 al 2015)

Taxa pmp de trasplantament en diferents països, 2015

Font: Newsletter Transplant 2015 i OCATT pmp: per milió de població
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Trasplantaments 2016 2015 Variació

Trasplantaments renals 706 647 +9,1%

Trasplantaments hepàtics 167 161 +3,7%

Trasplantaments cardíacs 55 66 -16,7%

Trasplantaments pulmonars 73 59 23,7%

Trasplantaments pancreàtics 14 22 -36,4%

Trasplantaments totals 1015 955 +6,3%

Trasplantaments d’òrgans realitzats a Catalunya

Trasplantaments 

segons centre i 

òrgan al 2016
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Llistes d’espera de trasplantament d’òrgans

1.057   157   33  44  9

Llista d’espera per òrgan
Ronyó                         Fetge                   Cor              Pulmó         Pàncrees 

1.301

1.081          167   34       60        7Desembre 2015

Desembre 2016
1

persona en 

espera d’un 

trasplantament 

intestinal

A 31 de desembre de 2016
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Barcelona Girona

Lleida Tarragona

Nombre de donants, pacients trasplantats i pacients en llista 
d’espera residents per províncies
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Còrnia
S’utilitzen en alteracions a la 

forma de la còrnia, 

infeccions o accidents. 

T. múscul esquelètic
S’utilitzen en recanvis de 

pròtesis, fractures, tumors o 

danys a lligaments o 

menisc. 

Pell
S’utilitza en grans cremats 

o en el tractament de 

diferents tipus d'úlceres. 

T. Cardiovascular
Vàlvules cardíaques: S’utilitzen en 

anomalies congènites en nens o infeccions 

que produeixen danys o mal funcionament 

de les vàlvules cardíaques en adults.

Segments vasculars: s’utilitzen quan la 

circulació sanguínia està compromesa, per 

restaurar o millorar el dèficit de circulació.

Teixit 2015 2016 Variació Observacions

Banc T. Cardiovascular 46 72 +56,5%
Augment degut al projecte europeu ARISE d’implant de vàlvules aòrtiques 

descel·lularitzades i a procediments d'implant d'homoempelts vasculars.

Necessitat de cobrir recanvis valvulars en pediàtrics (HMIVH i HSJD)

Banc T. múscul esquelètic 3825 3890 +1,7% Indicacions principals: Pròtesis de maluc, cirurgia tumoral i lesions esportives 

Banc T. Ocular* 991 1153 +16,3%
Augment generalitzat a tot el territori principalment al sector públic però també 

en l'àmbit privat. Llançament nous productes en darrer trimestre 2016: DMEK 

que permet Tx només part danyada de la còrnia.

Banc T. Cutani 57.500 cm2 190,000 cm2 +230%
Increment degut a la bona resposta que dona el teixit. Unitat de grans cremats 

(HVH).

*Inclou còrnia i esclera, no inclou membrana amniòtica

Distribució i trasplantament de teixits a Catalunya

Treball en  validació, posta a punt i sortida de nous productes 

durant el primer semestre 2017: pell descel., extracte MA
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Donació de teixits a Catalunya

A més, cal afegir les 944 

donacions de còrnies 

al Banc d’Ulls de la 

Clínica Barraquer
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Donants medul·la òssia i unitats de sang de cordó trasplantades

Donants registrats REDMO 2016 5.886

Donants registrats REDMO Catalunya 2016 37.875

Total donants registrats REDMO Estat 2016 247.049

Total unitats SCU del BST trasplantades 90

Donants catalans inscrits al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO)

Donants de medul·la òssia
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Eines de promoció de la donació
Nou Canal Donació i Trasplantament
Dinamització del web amb nova imatge i nous 

continguts per transformar-lo en una eina 

efectiva de promoció de la donació

Facebook
Més de 20.000 seguidors i 2.000.000 d’impactes

Campanya de promoció #allargalavida
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Activitats de promoció de la donació
Campanya de promoció #allargalavida
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Fer-se donant a través de La Meva Salut
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Activitat del Canal Donació i Trasplantament 

#allargalavida
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Moltes gràcies!


