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Més dades a ics.gencat.cat

Les dades de les xarxes socials inclouen tots els perfils del territori

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

RECERCA

7.784.377
visites d’atenció 
primària

258.278
visites de CUAP

292.700
proves de 
radiodiagnòstic 
realitzades

74,6%
de la població de Barcelona ciutat 
està assignada a l’atenció primària de 
la Gerència Territorial de Barcelona

4.492
professionals

43
centres d’atenció 
primària (CAP)

1
consultori local

64
noves places 
de residents 
adjudicades

771.067
visites web

106
articles publicats en 
revistes indexades 
amb factor d’impacte

1.313
estudiants de grau

5.746
seguidors

4,6
punts de factor 
d’impacte mitjà 
per article

DOCÈNCIA

COMUNICACIÓ

782
activitats de 
formació 
continuada

en un cop d’ull

51
equips
d’atenció
primària

1
equip
d’atenció
primària
penitenciari

9
equips
d’atenció
pediàtrica
territorial
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atenció continuada i urgent

258.278
visites ateses en 

dispositius d’urgències 
d’atenció primària

h3,3%
les visites a les urgències 

d’atenció primària augmenten 
respecte de 2018
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7.784.377
VISITES TOTALS

h29,1%
Les visites no presencials augmenten 

respecte de l’any passat.

Medicina de família
4.265.133

Infermeria
2.595.205

Pediatria
599.650

Odontologia
181.615

Treball social
142.774

consultes

visites als equips d’atenció primària

activitat assistencial
atenció primària

823
4.448

103.019

8.694

107.007
TOTAL POBLACIÓ ATESA

84,4%
Percentatge de gestants que han 

parit ateses durant el puerperi.

1.437
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)
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3.456
dones 

1.036
homes 

EVOLUCIÓ
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4.492
2017

4.312
2015

4.214
2018

4.386

professionals

2016

4.208

Medicina Altres professions 
sanitàries

Infermeria Residents Gestió
i serveis

1.500

1.250
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0

dones homes 

354
931

1.285 1.159 482 216 1.351TOTAL

432
919

59
157

47
435

144
1.015
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personal 
214.780.350,22 €

86,87 %

béns i serveis 
30.825.069,99 €

12,47 %

inversions 
1.595.911,34 €

0,64 %

transferències corrents 
39.579,98 €

0,02 %

despesa total 

247.240.911,53 €

DESPESA

assignació final 2019 

249.724.962,32 €

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

total inicial
214.078.162,49 €

213.032.297,97 €
transferència inicial del 

CatSalut

1.045.864,52 €
ingressos propis (inicial)

PRESSUPOST INICIAL 2019 (pressupost 2017 prorrogat)

pressupost

Ingressos propis:
augment de la recaptació

1.662.520,86 €

Transferència CatSalut

20.119.017,92 €

Facturació interna

-10.976.063,65 €

Generacions de crèdit per ingressos

103.369,56 €

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

via Departament de Salut

24.737.955,14 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2019 

2.484.050,79 €
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recerca

La investigació a Barcelona es du a terme a través de 
la Unitat de Suport a la Recerca Barcelona de l’Institut 
d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP).

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

282
professionals dedicats

a la recerca

106
articles publicats en revistes 

indexades amb factor 
d’impacte

1.482.521 €
en projectes competitius

4,6
punts de factor 

d’impacte mitjà per 
article

9
assaigs clínics en curs

36,1%
d’articles publicats en 

revistes de primer quartil
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docència

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ CONTINUADA FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ DE GRAU
Els centres de l’ICS a Barcelona 

ofereixen 2 especialitats diferents

Medicina

Alumnes de grau mitjà

75
70

Infermeria

Alumnes de grau superior

Fisioteràpia

Altres estudis*

56 places adjudicades 
a Medicina familiar i 
comunitària

8 places adjudicades 
a Infermeria familiar i 
comunitària

*Odontologia; Treball Social i Llevadores.

145
Alumnes de formació professional de l’àmbit 

sanitari han fet pràctiques en diferents centres 
de l’ICS a Barcelona durant el

curs 2018/2019

757
presencials

21
virtuals

4
semipresencials

La formació continuada és una
eina de millora constant
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1.313
alumnes universitaris de 

grau que fan pràctiques en 
centres de l’ICS a 

Barcelona

782
activitats

formatives totals

64 places de residents ofertes i

64 places de residents adjudicades

1 unitat docent multiprofessional
d’atenció familiar i comunitària

655

107
53

498
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