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Més dades a ics.gencat.cat

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

RECERCA

3.097.385
visites d’atenció 
primària

79%
de la població de la Catalunya Central 
està assignada a l’atenció primària de l’ICS

1.646
professionals

38
centres d’atenció 
primària (CAP)

101
consultoris locals

32
equips
d’atenció primària

1
equip
d’atenció primària
penitenciari

33
noves places 
de residents 
adjudicades

web
353.558
visites web

18
articles publicats en 
revistes indexades 
amb factor d’impacte

186.735
visites en dispositius 
d’urgències 
d’atenció primària

229
estudiants de grau

facebook
4.815 seguidors

DOCÈNCIA

COMUNICACIÓ

twitter
8.781 seguidors

2,62
punts de factor 
d’impacte mitjà per 
article

290
activitats de 
formació 
continuada

en un cop d’ull

Les dades de les xarxes socials inclouen tots els perfils del territori
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3.097.385
VISITES TOTALS

h37,8%
Les visites no presencials augmenten 

respecte de l’any passat

Medicina de família
1.620.982

Infermeria
1.119.298

Pediatria
225.839

Odontologia
82.161

Treball social
49.105

consultes

visites als equips d’atenció primària

activitat assistencial
atenció primària

212
2.902

37.964

5.330

39.826
TOTAL POBLACIÓ ATESA

94,8%
Percentatge de gestants que han 

parit ateses durant el puerperi

786
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)

proves diagnòstiques

87.718
proves de diagnòstic 

realitzades



1.314
dones 

dones homes 

332
homes 

EVOLUCIÓ
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1.572

professionals

2016

1.500

Medicina Altres professions 
sanitàries

Infermeria Residents Gestió
i serveis

500
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164
278

442 458 179 93 474TOTAL

112
362

18
75

9
170

29
429
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recerca

La investigació a la Gerència Territorial Catalunya 
Central es du a terme a través de la Unitat de Suport 

a la Recerca Catalunya Central de l’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

80
professionals dedicats

a la recerca

18
articles publicats en 

revistes indexades amb 
factor d’impacte

2,62
punts de factor 

d’impacte mitjà per 
article

27,3%
d’articles publicats en 

revistes de primer quartil

1
assaig clínic en curs

assignació final 2019 

102.812.054,61 €
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docència

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ CONTINUADA FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ DE GRAU
Els centres de la Gerència Territorial 

Catalunya Central ofereixen
2 especialitats diferents

Alumnes de grau mitjà

2

3

Alumnes de grau superior

25 places adjudicades 
per a medicina familiar i 
comunitària

8 places adjudicades 
per a infermeria familiar i 
comunitària 

5
Alumnes de formació professional de
l’àmbit sanitari han fet pràctiques en

diferents centres de l’ICS durant el
curs 2018/2019

241
presencials

38
virtuals

11
semipresencials

1 Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària

La formació continuada és una
eina de millora constant

290
Activitats

formatives

54 175

Medicina Infermeria

33 places de residents ofertes i

33 places de residents adjudicades

229
Alumnes universitaris de 
grau que fan pràctiques 
en centres de l’ICS de la 

Catalunya Central
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personal
85.805.185,89 €

83,47%

béns i serveis
16.203.710,22 €

15,76%

inversions 
777.312,34 €

0,76%

transferències corrents 
13.508,12 €

0,01%

despesa total 
102.799.716,57 €

DESPESA

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

total inicial
88.381.467,05 €

87.195.679,75 €
transferència inicial del 

CatSalut

1.185.787,30 €
ingressos propis (inicial)

PRESSUPOST INICIAL 2019 (pressupost 2017 prorrogat)

pressupost

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2019 

12.338,04 €

assignació final 2019 

102.812.054,61 €

Ingressos propis:
augment de la recaptació

361.961,37 €

Transferència CatSalut

3.209.967,03 €

Facturació interna

-588.465,30 €
Transferències  

del Departament de Salut 

37.974,66 €

Generacions de crèdit per ingressos

37.211,36 €

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

via Departament de Salut

11.371.938,44 €


