
GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS                                     IES LA PINEDA

Unitat 8.7 Institut Català de la Salut (ICS)

L’Institut Català de la Salut, empresa pública adscrita al Departament de Salut, 
és el proveïdor públic de serveis sanitaris més gran de Catalunya. Amb una 
plantilla de més de 41.000 professionals, l’ICS presta atenció sanitària a 
gairebé sis milions d’usuaris/àries, xifra que suposa el 76 % del total 
d’assegurats/des a Catalunya. 

Actualment l’ICS gestiona 8 hospitals de referència dins la xarxa hospitalària 
d’utilització pública (32 % dels llits hospitalaris públics); 274 equips d’atenció 
primària, dos dels quals amb gestió consorciada i compartint serveis per mitjà 
de convenis d’aliança amb altres proveïdors territorials i el CatSalut; 40 
centres d’especialitats extrahospitalàries; 24 unitats territorials d’atenció 
continuada i urgències d’atenció primària (ACUT), que presten atenció 
mitjançant 161 dispositius; 32 serveis d’atenció a la salut sexual i 
reproductiva; 9 serveis de laboratori clínic; 31 serveis de diagnòstic per la 
imatge; 18 unitats de rehabilitació extrahospitalària; 14 unitats PADES i 7 
unitats de salut mental, dues de les quals són d’atenció infantil i juvenil i dues 
més d’atenció i seguiment de les drogodependències. 

A més de l’activitat assistencial, l’ICS desenvolupa una gran activitat científica 
a través dels nou instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i 
d’atenció primària. Tres d’aquests instituts -l’Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i 
l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol- estan 
acreditats per l’Instituto de Salud Carlos III. Aquest reconeixement com a 
centres d’excel·lència situa la institució en una posició capdavantera a tot 
l’Estat en l’àmbit de la recerca biomèdica. 

En el camp de la docència, l’ICS forma més de 2.000 especialistes de 45 
especialitats diferents en ciències de la salut. També acull més de 3.000 
alumnes de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres 
ensenyaments. A banda d’això, porta a terme una intensa activitat en formació 
continuada per a tots els col·lectius professionals. 
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