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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

RECERCA

38.020.443
visites d’atenció 
primària

2.979.257
visites de
consultes externes 
hospitalàries

75,4%
de la població de Catalunya  
està assignada a  
l’atenció primària de l’ICS

44.158
professionals

329
centres d’atenció 
primària (CAP)

624
consultoris locals

8
hospitals

288
equips
d’atenció
primària

9
equips
d’atenció
primària
penitenciaris

16
equips
d’atenció
pediàtrica
territorials

655
noves places 
de residents 
adjudicades

instagram
24.101 
seguidors

linkedin
25.075 
seguidors

5.119
articles publicats en 
revistes indexades 
amb factor d’impacte

2.517.509
visites en dispositius 
d’urgències 
d’atenció primària

846.785
urgències ateses
als hospitals

9.875
estudiants de grau

facebook
38.991 
seguidors

5,5
punts de factor 
d’impacte mitjà 
per article

DOCÈNCIA

COMUNICACIÓ

251.549
altes hospitalàries

119.508
intervencions de 
cirurgia major

twitter
122.633 
seguidors

288
patents transferides

8.226
activitats de 
formació 
continuada

en un cop d’ull

Les dades inclouen tots els perfils de xarxes socials coporatius i territorials
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proves diagnòstiques

1.077.944
proves als serveis de 

diagnòstic per la imatge 
a l’atenció primària

5.899.352
peticions de laboratori

62.174.013
proves de laboratori

38.020.443
VISITES TOTALS

h33,8%
Les visites no presencials augmenten 

respecte de l’any passat

Medicina de família
20.230.180

Infermeria
13.096.121

Pediatria
3.216.993

Odontologia
991.172

Treball social
485.977

consultes

visites als equips d’atenció primària

activitat assistencial
atenció primària

7.176
27.650

470.866

52.352

495.453
TOTAL POBLACIÓ ATESA

90,5%
Percentatge de gestants que han 

parit ateses durant el puerperi

7.203
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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846.785
URGÈNCIES ATESES ALS HOSPITALS

Més de la meitat de les 
urgències podrien ser ateses en 

centres d’atenció primària

urgències ateses

37,41%

Nivell IV Menys urgent

Nivell V No urgent

Sense assignar

Nivell I Ressuscitació

Nivell II Emergència

Nivell III Urgència
46,23%

8,72%

2,05%

5,32%

0,26%

hospitalització

89%
índex d’ocupació

6,7 dies
estada mitjana

251.549
total d’altes

5.881
altes 

d’hospitalització
a domicili

266.143
sessions

d’hospital de dia

activitat assistencial
atenció hospitalària

881.182

2.098.075

2.979.257
visites totals

primeres visites

visites successives

consultes externes

INTERVENCIONS DE CIRURGIA MAJOR

119.508 - h1,7%
INTERVENCIONS DE CIRURGIA

MENOR AMBULATÒRIA 

128.693 - h12,5%

Intervencions programades
48.404

Cirurgia major ambulatòria
50.022

Intervencions urgents
21.082

Trasplantaments
725

activitat quirúrgica



ÀMBIT DE TREBALL

dones

33.244

dones homes 

homes

10.914

EVOLUCIÓ

44.500

44.000

43.500

43.000

42.500

42.000

41.500

41.000

40.500

40.000

39.500

39.000

38.500

38.000

2018
42.372

2019
44.158

2016
39.600

2014
38.432

2017
41.004

professionals

2015
38.909

Medicina Altres professions 
sanitàries

Infermeria Residents Gestió
i serveis

3.603
6.012

3.934
6.903

801
1.623

948
7.149

1.628
11.557

atenció primària

20.325
Centre Corporatiu

412
atenció hospitalària

23.420

22,7%

64%73,7%77,3%

36%26,3%

TOTAL 9.615 13.185 8.097 2.424 10.837

15.000

10.000

5.000

0
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recerca

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

6.524
professionals dedicats

a la recerca

5.119
articles publicats en 

revistes indexades amb 
factor d’impacte

288
patents transferides

5,5
punts de factor 

d’impacte mitjà per 
article

27
empreses derivades

(spin-offs) 

26%
d’articles publicats en 
revistes de primer decil

1.496
projectes competitius
que suposen gairebé

44 milions d’euros

4.151
assaigs clínics en curs 
i altres projectes no 

competititus, que aporten 
més de 84 milions d’euros 

111
guies de pràctica
clínica elaborades
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docència

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ CONTINUADA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ DE GRAU
Els centres de l’ICS ofereixen

51 especialitats diferents

Medicina

Alumnes de grau mitjà

461

961

Infermeria

Alumnes de grau superior

Fisioteràpia

Altres estudis*

259 places adjudicades 
a l’atenció primària

396 places adjudicades 
als hospitals

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

1.422
Alumnes de formació professional de
l’àmbit sanitari han fet pràctiques en

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

8.226
activitats

formatives

4.800
activitats a 

l’atenció primària i 
comunitària

7.467
presencials

3.335
activitats als 

hospitals

610
virtuals

91
activitats al Centre 

Corporatiu

149
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

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

9.875
Alumnes universitaris de grau

que fan pràctiques en centres 
de l’ICS

673 places de residents ofertes i

655 places de residents adjudicades

4.296

387

1.069

4.123
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personal
2.145.734.490,11 €

64,74%

béns i serveis
1.137.043.603,60 €

34,31%

inversions 
28.786.714,68 €

0,87%

transferències corrents 
2.732.435,84 €

0,08%

despesa total 
3.314.297.244,43 €

DESPESA

assignació final 2019 

3.317.509.473,48 €

350.000.000

200.000.000

0

50.000.000

150.000.000

100.000.000

250.000.000

300.000.000

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 2019 (pressupost 2017 prorrogat)

pressupost

Ingressos propis:
augment de la recaptació
129.514.405,73 €

Transferència CatSalut
328.188.894,17 €

Transferències del  
Departament de Salut
1.397.313,11 €

Generacions de crèdit per ingressos
3.205.829,57 €

Transferències del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, 
via Departament de Salut
220.903.030,90 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2019 

3.212.229,05 €


