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De les persones per a les persones
Som una empresa pública del Departament de Salut de la  

Generalitat i tenim per missió garantir que totes les persones de  
Catalunya tinguin a l’abast la sang i els teixits necessaris per als  

seus tractaments, fomentant-ne el bon ús.

Al costat de les persones

En aquesta memòria recollim tota l’activi-
tat desenvolupada al llarg del 2021, un any 
encara marcat per la Covid. Hem reviscut 
confinaments i desconfinaments que han 
modificat les conductes de la ciutadania.

Malgrat el sacseig del virus, hem pogut 
atendre en tot moment les necessitats 
dels pacients als hospitals i hem continuat 
treballant en línies de recerca que perme-
tessin ajudar en el tractament de la Covid i 
frenar la seva expansió.

Tot això no hauria estat possible sense els 
donants, però tampoc sense el compro-
mís dels ajuntaments, institucions, col·lec-
tius que han cedit espais de donació. La 
Federació de Donants, les associacions, 
els voluntaris de Creu Roja, els Bombers 
de la Generalitat, Protecció Civil, Mossos 
d’Esquadra, mitjans de comunicació o uni-
versitats, entre altres, han estat un suport 
determinant.

Tot això és possible gràcies al gran gest d’altruisme de la ciutadania.

Donar sang és una altra pel·lícula
La pandèmia ha fet que la donació s’hagi hagut d’adaptar a un nou context. 

La reserva d’hora s’ha consolidat com una manera d’agafar cita per venir a donar 
sang i les activitats al carrer s’han reduït a l’imprescindible. És per això, que la 
Marató de Donants de Sang, la campanya més gran de l’any, ha girat entorn 
aquest lema “Donar sang és una altra pel·lícula”, ambientada en el cinema.
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…per satisfer les necessitats de tots els pacients dels hospitals catalans.

Un gran gest d’altruisme

*Hem avançat cap a l’autosuficiència en plasma. Durant la pandèmia s’ha fet més evident que mai la fe-
blesa que suposa dependre de l’entrada de medicaments procedents de plasma d’altres països per aten-
dre els malalts d’aquí. Per això, hem organitzat més campanyes de donació per conscienciar d’aquesta 
necessitat. El número de persones que han donat plasma aquest 2021 ha augmentat un 20% respecte al 
2020, que ha passat de 10.679 a 13.510 donants.

Donacions 2021

Malgrat la Covid, prop de  
300.000 persones han  

continuat fent donacions  
de sang, plasma, llet  

materna, sang de cordó,  
de medul·la, de teixits...

252.810

25.634
1.565 1.508 310 368

Sang Plasma* Cordó Còrnies Teixti
ossi

Placenta

2.764.216Llet (ml)

236.037

3.637
24.364

44 1.848 10.466

Subministraments 2021

1.411.870Llet (ml)

Hematies Plaquetes Plasma Còrnies Teixti
ossi

Cordó
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La campanya “Els Bombers 
t’acompanyen a donar sang”  

ha sumat

5.232
donacions, el doble que edicions 

anteriors.

Hem celebrat el Dia del Donant 
de Teixits, amb una jornada a la 
seu del Banc de Sang i Teixits, on 

experts en teixits hi han com-
partit coneixement.

Hem organitzat conjuntament 
amb l’OCATT una jornada de 

formació sobre trasplantament i 
donació de sang dirigida a totes 
les associacions de trasplantats. 

Més de

20
entitats es van connectar en 

aquesta primera edició  
d’ Altaveus de Vida

Hem celebrat els  

10 anys 
del Banc de Llet amb una festa 

virtual a l’Instagram.

Des del Banc de Cordó hem fet 
25 anys i durant aquest temps,

120.000
mares han estat donants.

Ara tenim

19.362
unitats de cordó disponibles per 

a tractaments en pacients.

Hem celebrat el Dia Mundial 
del Donant de Sang, aquest 14J, 
amb una jornada al Parlament de 
Catalunya, d’agraïment de tota la 
ciutadania als donants que han 
donat resposta en els moments 

més crítics de la Covid.

Hem sumat

5.851
persones al registre de donants 
medul·la, garantint l’objectiu fixat 

pel Plan Nacional.

Hem ajudat a la fer la detecció 
genòmica de les noves variants 

de la Covid. Hem estat l’únic 
laboratori no hospitalari que ha 

fet aquesta contribució.

Hem col·laborat amb Salut i 
diverses universitats catalanes 
per fer cribratges massius en la 
comunitat estudiantil. El 2021 

hem fet

271.423
determinacions de SARS-CoV-2.

També, hem treballat de la mà de 
Salut per fer campanyes de va-
cunació amb les nostres unitats 

mòbils. N’hem organitzat

28
en diferents municipis com  
Mataró, Sabadell, Terrassa,  

Badalona i Rubí.

S’han fet

43.456
donacions de plasma de conva-
lescent. Un producte beneficiós 
per a pacients que no responen 

a la vacuna contra la covid o que 
tenen unes defenses baixes.

El total de determinacions diagnòstiques que hem fet als nostres laboratoris:

Destacats

Laboratori Cel·lular

43.456

Laboratori  
d’immunohematologia

39.182

Immunobiologia

20.815

Laboratori Seguretat  
Transfusional

4.181.917

https://www.instagram.com/bancdellet/
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Activitats de recerca

Hem estrenat el twitter  
@BSTRecerca amb l’objectiu de 
donar a conèixer els projectes de 

recerca i investigació.

El màster del BST s’ha aprovat 
com a formació internacional. 

A partir de setembre de 2022 els 
alumnes del màster en Medi-
cina Transfusional i Teràpies 
Cel·lulars i Tissulars faran un 

programa impartit conjuntament 
pel BST, la UAB i la Universitat de 

Leiden.

La Societat Espanyola de  
Transfusió Sanguínia ens ha 
premiat dues comunicacions:  
la cerca de donants subsaha-
rians i la criopreservació de 

cèl·lules mare.

Ens hem presentat a l’EBA amb 
dues comunicacions; una sobre 
el CRM de donació, que millora 
l’atenció al donant, i l’altra sobre 

la Marató en temps de Covid.

Hem publicat

56
articles

en revistes científiques que su-
men un factor d’impacte de

241

També som un centre de referència en immunologia diagnòstica i de desenvolupament de teràpies avançades.  
Hem avançat en línies de recerca dels següents productes:

PRP-SCU:

439
processos

Col·liri-SCU (CBED):

205
processos

Tots són casos  
compassius.

CBPG:

19
processos

També tots han estat casos 
compassius.

https://twitter.com/BSTRecerca
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Presents a tot Catalunya

Som responsables de la transfusió al 80% dels hospitals catalans i disposem de sales de 
donació en 12 centres. Ser-hi cada dia ens permet conèixer de prop i donar resposta a les 

necessitats dels metges que atenen els pacients arreu.
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Hi treballem

655 
dones

1 
Directora  
general

211 
homes

8
Directors

133
Facultatius

1
Responsable  

d’Unitat

3
Caps de  

Laboratori

9
Caps Àrea  

Assistencial

10
Persones  

Suport a la  
Recerca

11
Caps Unitat

10
Caps Àrea  

Suport

11
Caps de Servei

274
Infermers

10
Investigadors

22
Supervisors

2
Subalterns

6
Auxiliars  

Infermeria

38
Administratius

22
Tècnics GS

7
Jubilats  
parcials

32
Auxiliars  

Administratius

30
Ajudants  
Sanitaris

227
Tècnics

Equip de professionals
Els treballadors del Banc de Sang i Teixits han estat una peça fonamental per a assolir 

les donacions de l’any i transmetre el model de donació altruista a Catalunya.
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1.720.043,55€
Ens regim per la Llei de contractes del sector públic i disposem d’una política de compres 

basada en la selecció dels proveïdors atenent a criteris de qualitat, màxima seguretat, 
respecte mediambiental i plena garantia de subministrament.

Subvencions rebudes el 2021

Ingressos 2021
(milions d'€)

112,1Total

73.3
56.6

16.6
20.2

13.1
5.1

0.4

Sang

Components sanguinis

Hemoderivats

Diagnòstic

Teixits

Cèl·lules

Altres

Dades Balanç 2021
(milions d'€)

Ingressos nets 112,1

Capitalització 4,2

PN 80,6

Deute llarg termini 37,7

Deute curt termini

Fons propis/deute (%)

Actiu total

Fons de maniobra (Ac corrent - P corrent)

20,1

57,40%

138,4

74,2

Sostenibilitat econòmica
Som una empresa pública sense ànim de lucre, no rebem cap ajuda econòmica per 
part del govern pel que fa a les operacions comunes. Els preus dels productes distri-
buïts són preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya i permeten garantir 

l’activitat assistencial. Tots els preus dels productes sanguinis i de la resta de serveis 
es poden consultar al bancsang.net.

http://www.bancsang.net


Memòria Anual
Banc de Sang i Teixits

Nacionals
Espanya

18,1
milions d’€
Nombre de proveïdors: 
182

28,04%

Internacionals
Fora

1,1
milions d’€
Nombre de proveïdors: 
82

1,73%
Locals

Catalunya

45,3
milions d’€

Nombre de proveïdors: 445

70,22%

Compres locals 2021
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Inversions 2021
€

2.851.235,25Total

302.848,15
190.391,71

496.495,40
1.004.278,64

120.176,68
7.432,40
519,09

Aplicacions informàtiques

Edificis

Instal·lacions tècniques

Equips i aparells mèdics

Equips i aparells no assistencials

Elements de transport

Utillatge i eines no sanitàries

15.868,68

16.476,93

Instal·lacions i utillatge sanitari

Altres instal·lacions

Mobiliari

Equipaments de processament informàtic

Altres immobilitzats materials

Construccions en curs

Instal·lacions tècniques muntatge

Aplicacions informàtiques en curs

Avançament per a immobilitzacions materials

16.191,36
53.358,88

278.647,44

0,01

66.113,05
264.288,73

18.148,10
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i la part tècnica, mitjançant la certificació dels estàndards CAT-Cordó, Netcord,  
JACIE i EFI.

Garantim els estàndards de qualitat més alts
Per oferir els millors productes i serveis, considerem prioritari garantir la qualitat asso-
ciada a la gestió, mitjançant la certificació externa de les normes ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 45001, NCF
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Presents a les xarxes socials

Els mitjans de comunicació ens ajuden a sensibilitzar sobre la necessitat de la donació. 
Aquestes són algunes de les aparicions més singulars de l’any.

TN TV3. Donació de sang en 
directe en horari de màxima au-
diència. Amb motiu del 14J, vam 
fer campanya de donació a TV3 
i al TN el presentador Xavi Coral 

va fer donació en directe.

RAC1. Campanya global de 
difusió i donació. Hem fet una 
campanya de donació de sang 

amb RAC1 i en tota la programa-
ció del dia d’aquesta emissora es 

repeteix la crida a la donació.

Antena3 ha destacat la iniciativa 
del Banc de Sang d’organitzar 

la celebració dels aniversaris de 
donants als punts de donació.

El Matins de TV3 s’ha fet ressò 
del Banc de Llet i els seus 10 

anys.

La revista de teràpies avançades 
de Diario Médico ha dedicat 

un reportatge als CAR-T a Vall 
d’Hebron i explica com hi actua 

el Banc de Sang i Teixits.

El programa “Cafè d’idees” en-
trevista l’Enric Contreras, director 

del Banc de Sang i Teixits.

Twitter

24.815
seguidors

Instagram

49.851
seguidors

Facebook

25.512
seguidors

Linkedin

3.105
seguidors

Aparicions destacades
Els mitjans de comunicació ens ajuden a sensibilitzar sobre la necessitat de la donació. 

Aquestes són algunes de les aparicions més singulars de l’any.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tv3-amb-el-dia-mundial-del-donant-de-sang/video/6105881/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tv3-amb-el-dia-mundial-del-donant-de-sang/video/6105881/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tv3-amb-el-dia-mundial-del-donant-de-sang/video/6105881/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tv3-amb-el-dia-mundial-del-donant-de-sang/video/6105881/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tv3-amb-el-dia-mundial-del-donant-de-sang/video/6105881/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tv3-amb-el-dia-mundial-del-donant-de-sang/video/6105881/
https://www.rac1.cat/info-rac1/20210702/410324552660/exit-donacions-sang-rac1.html
https://www.rac1.cat/info-rac1/20210702/410324552660/exit-donacions-sang-rac1.html
https://www.rac1.cat/info-rac1/20210702/410324552660/exit-donacions-sang-rac1.html
https://www.rac1.cat/info-rac1/20210702/410324552660/exit-donacions-sang-rac1.html
https://www.rac1.cat/info-rac1/20210702/410324552660/exit-donacions-sang-rac1.html
https://www.rac1.cat/info-rac1/20210702/410324552660/exit-donacions-sang-rac1.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/celebrar-cumpleanos-hospital-donar-como-regalo-curiosa-iniciativa-banco-sangre_2021052960b29cc7368fc30001646f30.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/celebrar-cumpleanos-hospital-donar-como-regalo-curiosa-iniciativa-banco-sangre_2021052960b29cc7368fc30001646f30.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/celebrar-cumpleanos-hospital-donar-como-regalo-curiosa-iniciativa-banco-sangre_2021052960b29cc7368fc30001646f30.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/celebrar-cumpleanos-hospital-donar-como-regalo-curiosa-iniciativa-banco-sangre_2021052960b29cc7368fc30001646f30.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/deu-anys-del-banc-de-llet-materna/video/6110682/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/deu-anys-del-banc-de-llet-materna/video/6110682/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/deu-anys-del-banc-de-llet-materna/video/6110682/
https://twitter.com/BSTRecerca/status/1409537587484803080
https://twitter.com/BSTRecerca/status/1409537587484803080
https://twitter.com/BSTRecerca/status/1409537587484803080
https://twitter.com/BSTRecerca/status/1409537587484803080
https://twitter.com/BSTRecerca/status/1409537587484803080
https://www.rtve.es/television/20211118/gemma-nierga-entrevista-enric-contreras-banc-sang/2227140.shtml
https://www.rtve.es/television/20211118/gemma-nierga-entrevista-enric-contreras-banc-sang/2227140.shtml
https://www.rtve.es/television/20211118/gemma-nierga-entrevista-enric-contreras-banc-sang/2227140.shtml
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tv3-amb-el-dia-mundial-del-donant-de-sang/video/6105881/
https://www.rac1.cat/info-rac1/20210702/410324552660/exit-donacions-sang-rac1.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/celebrar-cumpleanos-hospital-donar-como-regalo-curiosa-iniciativa-banco-sangre_2021052960b29cc7368fc30001646f30.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/deu-anys-del-banc-de-llet-materna/video/6110682/
https://twitter.com/BSTRecerca/status/1409537587484803080
https://www.rtve.es/television/20211118/gemma-nierga-entrevista-enric-contreras-banc-sang/2227140.shtml
https://twitter.com/donarsang
https://twitter.com/donarsang
https://twitter.com/donarsang
https://www.instagram.com/donarsang/
https://www.instagram.com/donarsang/
https://www.instagram.com/donarsang/
https://www.facebook.com/donarsang
https://www.facebook.com/donarsang
https://www.facebook.com/donarsang
https://es.linkedin.com/company/banc-de-sang-i-teixits
https://es.linkedin.com/company/banc-de-sang-i-teixits
https://es.linkedin.com/company/banc-de-sang-i-teixits
https://www.instagram.com/donarsang/
https://es.linkedin.com/company/banc-de-sang-i-teixits
https://www.facebook.com/donarsang
https://twitter.com/donarsang
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93 557 35 66
atencioaldonant@bst.cat - @donarsang
bancsang.net

mailto:atencioaldonant%40bst.cat%20?subject=
https://twitter.com/donarsang
http://bancsang.net
https://www.facebook.com/donarsang
https://twitter.com/donarsang
https://www.instagram.com/donarsang/
https://www.youtube.com/bancsang
https://api.whatsapp.com/send?phone=34677071756

