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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

RECERCA

923.403
visites de
consultes
externes

35.463
intervencions de 
cirurgia major

7.814
professionals

133
noves places 
de residents 
adjudicades

web
836.446
visites web
h57,5 %

1.351
articles publicats en 
revistes indexades 
amb factor d’impacte

204.537
urgències ateses
als hospitals

912
estudiants de grau

facebook
7.642 seguidors
h49,2 %

7,20
punts de factor 
d’impacte mitjà 
per article

DOCÈNCIA

COMUNICACIÓ

67.646
altes hospitalàries

twitter
18.974 seguidors
h23,5 %

187
patents 
transferides

625
activitats de 
formació 
continuada

en un cop d’ull
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proves diagnòstiques*

*Inclou l’activitat de la Gerència Territorial de Barcelona i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

1.431.652
peticions de laboratori

17.895.745
proves de laboratori

204.537
URGÈNCIES ATESES ALS HOSPITALS

Més de la meitat de les 
urgències podrien ser ateses en 

centres d’atenció primària

urgències ateses

30,81 %

Nivell IV Menys urgent

Nivell V No urgent

Sense assignar

Nivell I Ressuscitació

Nivell II Emergència

Nivell III Urgència
49,29 %

10,91 %

5,38 %

3,42 %

0,19 %

hospitalització

90 %
índex d’ocupació

7,4 dies
estada mitjana

67.646
total d’altes

894
altes 

d’hospitalització a 
domicili

120.876
sessions

d’hospital de dia

activitat assistencial

255.115

668.288

923.403
visites totals

primeres visites

visites successives

consultes externes

INTERVENCIONS DE CIRURGIA MAJOR

35.463 - h6,5 %
INTERVENCIONS DE CIRURGIA

MENOR AMBULATÒRIA 

19.184 

Intervencions programades
14.178

Cirurgia major ambulatòria
15.582

Intervencions urgents
5.693

Trasplantaments
319
(42 pediàtrics - 277 adults)

activitat quirúrgica
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5.668
dones 

dones homes 

2.146
homes 

EVOLUCIÓ

8.000

7.900

7.800

7.700

7.600

7.500

7.400

7.300

7.200

7.100

7.000
2018
7.814

2016
7.305

2014
7.090

2017
7.510

professionals

2015
7.097

Medicina Altres professions 
sanitàries

Infermeria Residents Gestió
i serveis

2.000

1.500

1.000

500

0

513
613

1.126 2.407 2.046 531 1.704TOTAL

757
947

212
319

295
1.751

369
2.0382.500
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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

1.751
professionals dedicats

a la recerca

1.351
articles publicats en 

revistes indexades amb 
factor d’impacte

187
patents transferides

7,20
punts de factor 

d’impacte mitjà per 
article

6
empreses derivades

(spin-offs) 

29,1 %
d’articles publicats en 

revistes de primer decil

506
projectes competitius
que suposen més de

16 milions d’euros

1.507
assaigs clínics en curs 
i altres projectes no 

competititus, que aporten 
més de 36,5 milions d’euros 

27
guies de pràctica
clínica elaborades

Es té en compte l’activitat del Vall d’Hebron Institut 

de Recerca i del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia



docència

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ CONTINUADA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ DE GRAU
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron

ofereix 47 especialitats diferents

Medicina

Alumnes de grau mitjà

166

226

Infermeria

Alumnes de grau superior

Fisioteràpia

Altres estudis*

136 places de 
residents ofertes

133 places de 
residents adjudicades

*Ciències Biomèdiques i Logopèdia.

392
Alumnes de formació professional de

l’àmbit sanitari han fet pràctiques a 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

durant el curs 2017/2018

520
presencials

72
virtuals

33
semipresencials

La formació continuada és una
eina de millora constant

600

500

400

300

200

100

0

422

120
90

280

625
activitats

formatives

912
Alumnes universitaris

de grau que fan pràctiques 
a l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron

Més dades a ics.gencat.cat
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personal
347.997.094,34 €

51,46 %

béns i serveis
323.376.450,90 €

47,82 %

inversions 
3.984.108,19 €

0,59 %

transferències corrents 
885.700,68 €

0,13 %

despesa total 

676.243.354,11 €

DESPESA

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

total inicial

523.940.442,21 €
441.899.398,72 €

transferència inicial del 
CatSalut

12.278.839,84 €
ingressos propis (inicial)

PRESSUPOST INICIAL 2018 (pressupost 2017 prorrogat)

pressupost

69.972.203,65 €
transferència inicial del 

CatSalut MHDA

assignació final 2018 

663.632.029,83 €

Ingressos propis:
augment de la recaptació

60.757.508,69 €

Transferència CatSalut

53.646.951,42 €

Facturació interna

12.399.130,19 €

Generacions de crèdit per ingressos

510.648,73 €

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

via Departament de Salut

11.250.003,91 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018 

-12.611.324,28 €
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Amb tu, 
sumem.
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