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FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ CONTINUADA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ DE GRAU
Els centres de l’ICS ofereixen

51 especialitats diferents

Medicina

Alumnes de grau mitjà

480

967

Infermeria

Alumnes de grau superior

Fisioteràpia

Altres estudis*

248 places adjudicades 
a l’atenció primària

386 places adjudicades 
als hospitals

*Farmàcia; Odontologia; Teràpia 
Ocupacional; Treball Social; Biologia 
Sanitària; Nutrició i Dietètica; Ciències 
Biomèdiques; Psicologia i Logopèdia.

1.447
Alumnes de formació professional de
l’àmbit sanitari han fet pràctiques en

diferents centres de l’ICS durant el
curs 2017/2018

7.349
activitats

formatives

4.151
activitats a 

l’atenció primària i 
comunitària

6.601
presencials

3.074
activitats als 

hospitals

539
virtuals

124
activitats al Centre 

Corporatiu

209
semipresencials

Convenis signats amb:

10
UNIVERSITATS

8
ESCOLES UNIVERSITÀRIES

8
centres sanitaris

docents hospitalaris

8
unitats docents 

d’atenció familiar
i comunitària

La formació continuada és una
eina de millora constant
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Més dades a ics.gencat.cat

11.168
Alumnes universitaris de grau

que fan pràctiques en centres 
de l’ICS

662 places de residents ofertes i

634 places de residents adjudicades

4.600

411741

5.416

recerca

Més dades a ics.gencat.cat

Els professionals de l’ICS investiguen a 
set instituts de recerca:

L’ICS és l’organització sanitària líder a l’Estat espanyol pel que
fa a la quantitat i la qualitat dels articles científics publicats

4.741
professionals dedicats

a la recerca

4.570
articles publicats en 

revistes indexades amb 
factor d’impacte

252
patents transferides

5,4
punts de factor 

d’impacte mitjà per 
article

24
empreses derivades

(spin-offs) 

26 %
d’articles publicats en 
revistes de primer decil

1.450
projectes competitius
que suposen gairebé

40 milions d’euros

3.757
assaigs clínics en curs 
i altres projectes no 

competititus, que aporten 
més de 64 milions d’euros 

80
guies de pràctica
clínica elaborades

personal
1.962.252.111,45 €

64,28 %

béns i serveis
1.066.911.413,19 €

34,95 %

inversions 
22.372.926,39 €

0,73 %

transferències corrents 
1.229.890,90 €

0,04 %

despesa total 
3.052.766.341,93 €

DESPESA

assignació final 2018 

3.052.766.341,93 €

230.000.000

200.000.000

0

50.000.000

25.000.000

75.000.000

150.000.000

100.000.000

125.000.000

175.000.000

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

total inicial
2.634.300.000,00 €

2.569.300.000,00 €
transferència inicial del 

CatSalut

65.000.000,00 €
ingressos propis (inicial)

PRESSUPOST INICIAL 2018 (pressupost 2017 prorrogat)

pressupost

Ingressos propis:
augment de la recaptació
119.016.448,53 €

Transferència CatSalut
228.704.185,82 €

Generacions de crèdit per ingressos
4.342.027,66 €

Tranferències del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, 
via Departament de Salut
65.109.600,37 €

© Institut Català de la Salut - Dipòsit legal: B 30601-2018

Durant l’exercici 2018 l’ICS ha
assolit l’equilibri pressupostari.



ÀMBIT DE TREBALL

2.219
dones 

dones homes 

679
homes 

EVOLUCIÓ

3.000

2.900

2.800

2.700

2.600

2.500

2.400

2.300

2.200

2.100

2.000
2018

2.898
2016
2.704

2014
2.643

2017
2.812

Dades extretes a juny de 2018 - Totes les dades a ics.gencat.cat

professionals

2015
2.669

Medicina Altres professions 
sanitàries

Infermeria Residents Gestió
i serveis

1.000

273
390

663 899 524 193 619TOTAL

222
397

50
143

45
479

89
810

1.199
atenció primària

1.699
atenció hospitalària

24,2 % 22,9 %

75,8 % 77,1 %
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proves diagnòstiques

29.084
proves als serveis de 

diagnòstic per la imatge 
a l’atenció primària

725.053
peticions de laboratori

6.438.054
proves de laboratori

93.281
URGÈNCIES ATESES ALS HOSPITALS

Més de la meitat de les 
urgències podrien ser ateses en 

centres d’atenció primària

urgències ateses

34,91 %

Nivell IV Menys urgent

Nivell V No urgent

Sense assignar

Nivell I Ressuscitació

Nivell II Emergència

Nivell III Urgència

52,45 %

6,83 %

0,66 %

5 %

0,15 %

Més dades a ics.gencat.cat Més dades a ics.gencat.cat

hospitalització

87,13 %
índex d’ocupació

6,1 dies
estada mitjana

21.396
total d’altes

736
altes 

d’hospitalització a 
domicili

24.025
sessions

d’hospital de dia

activitat assistencial
atenció hospitalària

75.124

182.566

257.690
visites totals

428.535
VISITES TOTALS

h19,6 %
Les visites no presencials augmenten 

respecte de l’any passat

Medicina de família
224.207

Infermeria
150.689

Pediatria
29.584

Odontologia
12.897

primeres visites

visites successives

Treball social
11.158

consultes
visites als equips d’atenció primària

consultes externes

activitat assistencial
atenció primària

Més dades a ics.gencat.cat

608
2.516

32.144

4.115

34.270
TOTAL POBLACIÓ ATESA

94,2 %
Percentatge de gestants que han 

parit ateses durant el puerperi

552
Interrupcions voluntàries de 
l’embaràs farmacològiques

Gestants ateses

Dones ateses en 
activitat preventiva i 
patologia ginecològica

Puèrperes ateses

Homes atesos

atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

INTERVENCIONS DE CIRURGIA MAJOR

11.271 - h9,3 %
INTERVENCIONS DE CIRURGIA

MENOR AMBULATÒRIA 

14.384

Intervencions programades
4.476

Cirurgia major ambulatòria
4.592

Intervencions urgents
2.203

activitat quirúrgica

20
equips
d’atenció
primària

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

RECERCA

428.535
visites d’atenció 
primària

257.690
visites de
consultes externes 
hospitalàries

54,1 %
de la població de Tarragona està 
assignada a l’atenció primària de l’ICS

2.898
professionals

22
centres d’atenció 
primària (CAP)

73
consultoris locals

1
hospital

52
noves places 
de residents 
adjudicades

web
110.534
visites web

321
articles publicats en 
revistes indexades 
amb factor d’impacte

23.784
visites en dispositius 
d’urgències 
d’atenció primària

93.281
urgències ateses
als hospitals

2.632
estudiants de grau

twitter
@hjoan23
2.815 seguidors
h18 %

4,73
punts de factor 
d’impacte mitjà 
per article

DOCÈNCIA

COMUNICACIÓ

21.396
altes hospitalàries

11.271
intervencions de 
cirurgia major

twitter
@apicstgn
328 seguidors
h49,1 %

Més dades a ics.gencat.cat

2
patents transferides

668
activitats de 
formació 
continuada

en un cop d’ull
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Intervencions programades
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4.592

Intervencions urgents
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Les dades de les xarxes socials inclouen tots els perfils del territori
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Les dades de les xarxes socials inclouen tots els perfils del territori
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FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ CONTINUADA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ DE GRAU
Els centres de l’ICS al Camp de Tarragona 

ofereixen 26 especialitats diferents

Alumnes de grau mitjà

26

55

Alumnes de grau superior

21 places adjudicades a 
l’atenció primària

31 places adjudicades 
als hospitals

81
Alumnes de formació professional de
l’àmbit sanitari han fet pràctiques en

diferents centres de l’ICS durant el
curs 2017/2018

668
activitats

formatives

225
activitats a 

l’atenció primària i 
comunitària

613
presencials

443
activitats a 
l’hospital

27
virtuals

28
semipresencials

1
centre sanitari

docent hospitalari

1
unitat docent 

multiprofessional d’atenció 
familiar i comunitària

La formació continuada és una
eina de millora constant

Més dades a ics.gencat.cat

57 places de residents ofertes i

52 places de residents adjudicades

2.632
Alumnes universitaris

de grau que fan pràctiques 
en centres de l’ICS al Camp 

de Tarragona

Medicina

Infermeria

Fisioteràpia

Altres estudis*

*Treball Social i Nutrició i Dietètica.
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Més dades a ics.gencat.cat

L’ICS és l’organització sanitària líder a l’Estat espanyol pel que
fa a la quantitat i la qualitat dels articles científics publicats

412
professionals dedicats

a la recerca

285
articles publicats en 

revistes indexades amb 
factor d’impacte

2
patents transferides

4,91
punts de factor 

d’impacte mitjà per 
article

1
empresa derivada

(spin-off) 

25 %
d’articles publicats en 
revistes de primer decil

71
projectes competitius
que suposen més de

2,6 milions d’euros

180
assaigs clínics en curs 
i altres projectes no 

competititus, que aporten 
més d’1,2 milions d’euros 

11
guies de pràctica
clínica elaborades

Activitat de l’IISPV

La investigació a l’Hospital Universitari Joan XXIII es du a terme a través de l’Institut d’Investigació Sanitària 
Pere Virgili (IISPV), i a la Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona, a través de la Unitat de Suport a la 
Recerca Tarragona de l’Institut d’Investigació d’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP).

Activitat de l’USR Tarragona de l’IDIAP

• 82 professionals dedicats a la recerca

• 5.500 € en projectes competitius

• 7 assajos clínics en curs

• 36 articles publicats en revistes indexades

• 7,1 punts de factor d’impacte mitjà per article

• 32,5 % d’articles publicats en revistes de primer quartil

personal
138.967.241,59 €

65,81 %

béns i serveis
70.346.184,30 €

33,31 %

inversions 
1.845.760,89 €

0,87 %

despesa total 
211.159.186,78 €

DESPESA

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

total inicial
177.279.883,02 €

162.936.706,01 €
transferència inicial del 

CatSalut

4.155.039,01 €
ingressos propis (inicial)

PRESSUPOST INICIAL 2018 (pressupost 2017 prorrogat)

pressupost

© Institut Català de la Salut - Dipòsit legal: B 30601-2018

assignació final 2018 

209.250.653,29 €

Ingressos propis:
augment de la recaptació

2.603.799,03 €

Transferència CatSalut

24.206.409,02 €

Facturació interna

493.873,70 €

Generacions de crèdit per ingressos

83.103,17 €

Tranferències del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, 

via Departament de Salut

4.583.585,35 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018 

-1.908.533,49 €



2018memòria

Gerència
Territorial
Tarragona

docència

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ CONTINUADA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ DE GRAU
Els centres de l’ICS al Camp de Tarragona 

ofereixen 26 especialitats diferents

Alumnes de grau mitjà

26

55

Alumnes de grau superior

21 places adjudicades a 
l’atenció primària

31 places adjudicades 
als hospitals

81
Alumnes de formació professional de
l’àmbit sanitari han fet pràctiques en

diferents centres de l’ICS durant el
curs 2017/2018

668
activitats

formatives

225
activitats a 

l’atenció primària i 
comunitària

613
presencials

443
activitats a 
l’hospital

27
virtuals

28
semipresencials

1
centre sanitari

docent hospitalari

1
unitat docent 

multiprofessional d’atenció 
familiar i comunitària

La formació continuada és una
eina de millora constant

Més dades a ics.gencat.cat

57 places de residents ofertes i

52 places de residents adjudicades

2.632
Alumnes universitaris

de grau que fan pràctiques 
en centres de l’ICS al Camp 

de Tarragona

Medicina

Infermeria

Fisioteràpia

Altres estudis*

*Treball Social i Nutrició i Dietètica.
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recerca

Més dades a ics.gencat.cat

L’ICS és l’organització sanitària líder a l’Estat espanyol pel que
fa a la quantitat i la qualitat dels articles científics publicats

412
professionals dedicats

a la recerca

285
articles publicats en 

revistes indexades amb 
factor d’impacte

2
patents transferides

4,91
punts de factor 

d’impacte mitjà per 
article

1
empresa derivada

(spin-off) 

25 %
d’articles publicats en 
revistes de primer decil

71
projectes competitius
que suposen més de

2,6 milions d’euros

180
assaigs clínics en curs 
i altres projectes no 

competititus, que aporten 
més d’1,2 milions d’euros 

11
guies de pràctica
clínica elaborades

Activitat de l’IISPV

La investigació a l’Hospital Universitari Joan XXIII es du a terme a través de l’Institut d’Investigació Sanitària 
Pere Virgili (IISPV), i a la Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona, a través de la Unitat de Suport a la 
Recerca Tarragona de l’Institut d’Investigació d’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP).

Activitat de l’USR Tarragona de l’IDIAP

• 82 professionals dedicats a la recerca

• 5.500 € en projectes competitius

• 7 assajos clínics en curs

• 36 articles publicats en revistes indexades

• 7,1 punts de factor d’impacte mitjà per article

• 32,5 % d’articles publicats en revistes de primer quartil

personal
138.967.241,59 €

65,81 %

béns i serveis
70.346.184,30 €

33,31 %

inversions 
1.845.760,89 €

0,87 %

despesa total 
211.159.186,78 €

DESPESA

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

total inicial
177.279.883,02 €

162.936.706,01 €
transferència inicial del 

CatSalut

4.155.039,01 €
ingressos propis (inicial)

PRESSUPOST INICIAL 2018 (pressupost 2017 prorrogat)

pressupost

© Institut Català de la Salut - Dipòsit legal: B 30601-2018

assignació final 2018 

209.250.653,29 €

Ingressos propis:
augment de la recaptació

2.603.799,03 €

Transferència CatSalut

24.206.409,02 €

Facturació interna

493.873,70 €

Generacions de crèdit per ingressos

83.103,17 €

Tranferències del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, 

via Departament de Salut

4.583.585,35 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018 

-1.908.533,49 €



2018memòria

Gerència
Territorial
Tarragona

docència

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ CONTINUADA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ DE GRAU
Els centres de l’ICS al Camp de Tarragona 

ofereixen 26 especialitats diferents

Alumnes de grau mitjà

26

55

Alumnes de grau superior

21 places adjudicades a 
l’atenció primària

31 places adjudicades 
als hospitals

81
Alumnes de formació professional de
l’àmbit sanitari han fet pràctiques en

diferents centres de l’ICS durant el
curs 2017/2018

743
activitats

formatives

288
activitats a 

l’atenció primària i 
comunitària

704
presencials

455
activitats a 
l’hospital

9
virtuals

30
semipresencials

1
centre sanitari

docent hospitalari

1
unitat docent 

multiprofessional d’atenció 
familiar i comunitària

La formació continuada és una
eina de millora constant

Més dades a ics.gencat.cat

XX places de residents ofertes i

52 places de residents adjudicades

2.632
Alumnes universitaris

de grau que fan pràctiques 
en centres de l’ICS al Camp 

de Tarragona

Medicina

Infermeria

Fisioteràpia

Altres estudis*

*Ciències Biomèdiques i Logopèdia.
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recerca

Més dades a ics.gencat.cat

L’ICS és l’organització sanitària líder a l’Estat espanyol pel que
fa a la quantitat i la qualitat dels articles científics publicats

412
professionals dedicats

a la recerca

285
articles publicats en 

revistes indexades amb 
factor d’impacte

2
patents transferides

4,91
punts de factor 

d’impacte mitjà per 
article

1
empresa derivada

(spin-off) 

25 %
d’articles publicats en 
revistes de primer decil

71
projectes competitius
que suposen més de

2,6 milions d’euros

180
assaigs clínics en curs 
i altres projectes no 

competititus, que aporten 
més de 1,2 milions d’euros 

11
guies de pràctica
clínica elaborades

Activitat de l’IISPV

La investigació a l’Hospital Universitari Joan XXIII es du a terme a través de l’Institut d’Investigació Sanitària 
Pere Virgili (IISPV), i a la Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona, a través de la Unitat de Suport a la 
Recerca Tarragona de l’Institut d’Investigació d’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP).

Activitat de l’USR Tarragona de l’IDIAP

• 82 professionals dedicats a la recerca

• 5.500 € en projectes competitius

• 7 assajos clínics en curs

• 36 articles publicats en revistes indexades

• 7,1 punts de factor d’impacte mitjà per article

• 32,5 % d’articles publicats en revistes de primer quartil

personal
138.967.241,59 €

65,81 %

béns i serveis
70.346.184,30 €

33,31 %

inversions 
1.845.760,89 €

0,87 %

despesa total 
211.159.186,78 €

DESPESA

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

total inicial
177.279.883,02 €

162.936.706,01 €
transferència inicial del 

CatSalut

4.155.039,01 €
ingressos propis (inicial)

PRESSUPOST INICIAL 2018 (pressupost 2017 prorrogat)

pressupost

© Institut Català de la Salut - Dipòsit legal: B 30601-2018

assignació final 2018 

209.250.653,29 €

Ingressos propis:
augment de la recaptació

2.603.799,03 €

Transferència CatSalut

24.206.409,02 €

Facturació interna

493.873,70 €

Generacions de crèdit per ingressos

83.103,17 €

Tranferències del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, 

via Departament de Salut

4.583.585,35 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018 

-1.908.533,49 €


