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Més dades a ics.gencat.cat

20
equips
d’atenció
primària

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

RECERCA

2.377.598
visites d’atenció 
primària

258.747
visites de
consultes externes 
hospitalàries

59,9%
de la població del  
Camp de Tarragona està assignada  
a l’atenció primària de l’ICS

3.204
professionals

22
centres d’atenció 
primària (CAP)

73
consultoris locals

1
hospital

61
noves places 
de residents 
adjudicades

web
260.279
visites web

495
articles publicats en 
revistes indexades 
amb factor d’impacte

192.106
visites en dispositius 
d’urgències 
d’atenció primària

69.946
urgències ateses
als hospitals

915
estudiants de grau

twitter
@hjoan23
4.862 seguidors

4,1
punts de factor 
d’impacte mitjà 
per article

DOCÈNCIA

COMUNICACIÓ

16.920
altes hospitalàries

8.581
intervencions de 
cirurgia major

twitter
@apicstgn
592 seguidors

18
patents noves

532
activitats de 
formació 
continuada

en un cop d’ull

1 
equip 
d’atenció 
primària 
penitenciari

1 
equip 
d’atenció 
pediàtrica 
territorial



proves diagnòstiques*

655.346
peticions de laboratori

4.430.419
proves de laboratori

2.377.598
VISITES TOTALS

h330,8%
Les visites no presencials augmenten 

respecte de l’any passat

1.362.499
Medicina de família

748.243
Infermeria

183.128
Pediatria

55.961
Odontologia

27.767
Treball social

consultes

visites als equips d’atenció primària

activitat assistencial
atenció primària

920
2.488

29.990

4.901

32.543
TOTAL POBLACIÓ ATESA

89,3%
Percentatge de gestants que han 

parit ateses durant el puerperi

533
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)

* Les dades recullen l’activitat de l’Hospital Universitari Joan XXIII i de l’Hospital Pius de Valls
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69.946
URGÈNCIES ATESES ALS HOSPITALS

Més de la meitat de les 
urgències podrien ser ateses en 

centres d’atenció primària

urgències ateses

37,6%

Nivell IV Menys urgent

Nivell V No urgent

Sense assignar

Nivell I Ressuscitació

Nivell II Emergència

Nivell III Urgència

49,5%

6,4%

1,1%

5,2%

0,2%

hospitalització

77,45%
índex d’ocupació

6,4 dies
estada mitjana

16.920
total d’altes

1.070
altes 

d’hospitalització  
a domicili

18.875
sessions

d’hospital de dia

activitat assistencial
atenció hospitalària

54.733

147.342

56.672

258.747
visites totals

primeres visites

visites successives

visites no presencials

consultes externes

INTERVENCIONS DE CIRURGIA MAJOR

8.581 - 27,3%
INTERVENCIONS DE CIRURGIA

MENOR AMBULATÒRIA 

14.716

3.440
Intervencions programades

3.104
Cirurgia major ambulatòria

2.037
Intervencions urgents

activitat quirúrgica
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ÀMBIT DE TREBALL

2.482
dones 

dones homes 

722
homes 

EVOLUCIÓ

3.300

3.200
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2.400

2.300

2019
3.001

2020
3.204

2017
2.812

2018
2.898

professionals

2016
2.704

Medicina Altres professions 
sanitàries

Infermeria Residents Gestió
i serveis

1.000

253

441

694 968 622 197 723TOTAL

471

252

142
55

58

564

104

864

1.322 atenció primària 1.882 atenció hospitalària

23,2% 22,1%

76,8% 77,9%
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2020

Dades extretes a octubre de 2021
Font: Khalix 
Mitjana annual de plantilla equivalent a jornada completa. 
Inclou el personal fix, interí, eventual i substitut.
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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

467
professionals dedicats

a la recerca

446
articles publicats en 

revistes indexades amb 
factor d’impacte

18
patents noves,  

que suposen un total de  
29 patents acumulades

4,35
punts de factor 

d’impacte mitjà per 
article

1
empresa derivada

(spin-off) 

11%
d’articles publicats en 
revistes de primer decil

110
projectes competitius
que suposen més de

2,3 milions d’euros

95
assaigs clínics en curs 
i altres projectes no 

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

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

• 117 professionals dedicats a la recerca
• 946.662 € en projectes competitius
• 3 assajos clínics en curs
• 28 articles publicats en revistes indexades
• 2,67 punts de factor d’impacte mitjà  

per article
• 29% 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 al Camp de Tarragona 

ofereixen 26 especialitats diferents

Alumnes de grau mitjà

42

69

Alumnes de grau superior

25 places adjudicades a 
l’atenció primària

36 places adjudicades 
als hospitals

111
Alumnes de formació professional de
l’àmbit sanitari han fet pràctiques en

diferents centres de l’ICS durant el
curs 2019/2020

532
activitats

formatives

192
activitats a 

l’atenció primària i 
comunitària

338
presencials

340
activitats a 
l’hospital

138
virtuals

56
semipresencials

1
centre sanitari

docent hospitalari

1
unitat docent 

multiprofessional d’atenció 
familiar i comunitària

La formació continuada és una
eina de millora constant

62 places de residents ofertes i

61 places de residents adjudicades

915
Alumnes universitaris

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

de Tarragona

Medicina

Infermeria

Fisioteràpia

Altres estudis*

*Treball Social; Ciències Biomèdiques, i Psicologia.
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