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Situació epidemiològica del VIH/sida i de les infeccions de transmissió sexual,  

Regió Sanitària Camp de Tarragona, 2015 

 

 

Notificacions dels nous diagnòstics de VIH 

 Durant el 2015, s’han notificat 27 nous diagnòstics de VIH en residents a la Regió Sanitària Camp 

de Tarragona, cosa que representa una taxa anual de 6,8 casos per 100.000 habitants (gairebé la 

meitat de la global per a Catalunya).  

 Pel que fa a la distribució per comarques d’aquests nous diagnòstics de VIH, les taxes per 

100.000 habitants  més elevades han estat al Baix Penedès i al Tarragonès 7 i 5 respectivament. 

 Els homes han representat el 81% del total de casos, i la raó home-dona és de 4. 

 El 70% tenien entre 25-49 anys (mitjana d’edat de 35 anys). El grup de joves entre 15 i 24 anys ha 

representat el 19% del total de casos notificats.  

 El 70% dels casos de VIH ha estat de persones espanyoles amb un 30% de persones d’origen 

estranger.  

 La via més probable de transmissió ha estat, en primer lloc, les relacions sexuals entre homes 

que tenen relacions sexuals amb homes (44%), seguida de les dones heterosexuals (15%) i dels 

homes heterosexuals (7%) Aquí hi ha petites diferències amb el global de Catalunya on la 

proporció d’HSH és superior.  

 El 41% dels diagnòstics de VIH van presentar criteris de diagnòstic tardà, és a dir, en el moment 

del diagnòstic el recompte de limfòcits CD4 va ser inferior a 350 cèl·lules per µl (aquesta xifra és 

inferior que el global de Catalunya amb el 46%).  

 



                  

 

Dades referides a  la ciutat de Tarragona 

 Quant als nous diagnòstics de VIH a residents a la ciutat de Tarragona en 2015, representen un 

11% del total dels de  la RS Camp de Tarragona. Gairebé el 70% d’aquests nous diagnòstics en 

residents, tenien entre 25-49 anys i la via més probable de transmissió dels nous diagnòstics en 

un 67% eren les relacions sexuals entre homes que tenen relacions sexuals amb homes. 

 
 

Notificacions de casos de sida 

 Durant l’any 2015, s’han notificat 3 casos de sida residents a la RS Camp de Tarragona, cosa que 

representa una taxa de 0,8 casos per 100.000 habitants (lleugerament inferior a la global de 

Catalunya).  

 La malaltia indicativa de sida més freqüent al 2015, al igual que per a la resta de Catalunya, ha 

esta la pneumònia per Pneumocystis jirovecii (33%).  

 

Infeccions de transmissió sexual 

 L’any 2015, es van notificar 30 casos de sífilis infecciosa en residents a la Regió Sanitària Camp de 

Tarragona, cosa que representa una taxa global de 7,5 casos per cada 100.000 habitants.  

 L’any 2015, es van notificar 36 casos de gonocòccia en persones residents a la Regió Sanitària 

Camp de Tarragona, cosa que representa una taxa global de 9,1 casos per cada 100.000 

habitants, xifra també molt per sota de la mitjana global de Catalunya.  

 Pel que fa a la infecció per clamídia genital. Es van notificar 26 casos al 2015, cosa que representa 

un taxa global de 6,5 casos per cada 100.000 habitants. 

 El total que casos d’infeccions de transmissió sexual a la Regió Sanitària Camp de Tarragona per 

100.000 habitants està molt per sota de la mitjana de Catalunya.  


