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1 INTRODUCCIÓ 
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El debat sobre la sostenibilitat dels sistemes nacionals de salut europeus 

basats en la solidaritat i la universalitat és actualment un dels més actius, tan 

per la seva importància en les bases del model de societat del benestar, com 

per la seva repercussió en el conjunt de la ciutadania i dels professionals.  

Aquest dilema ha comportat el qüestionar la viabilitat futura dels nostres 

sistemes de salut i la necessitat de revisar els models de finançament, les 

carteres de serveis públiques així com controlar l’increment dels costos de les 

prestacions per tal de fer-los sostenibles, des d’una visió de la sanitat com a 

despesa.  

En aquest context, cal seguir posant sobre la taula que el sector salut no 

representa únicament despesa. Nombrosos estudis ofereixen evidències i 

dades sobre l’aportació a la creació de riquesa del país per part del sector 

salut. En aquest cas es fa mitjançant anàlisis com: 

- La comparació amb altres sectors de l’economia en quan a facturació 
i, sobretot, ocupació 

- El creixement del sector i el seu VAB 

- El retorn de les despeses del sector al conjunt del sistema 

- La seva capacitat d’arrossegament en altres sectors 

La UCH realitza l’informe “El sector hospitalari com a sector econòmic” , per 

tercer any consecutiu, el que permet analitzar més detalladament l’evolució de 

les dades. En termes generals, la metodologia i la tipologia de dades 

analitzades segueixen sent les mateixes que l’any anterior. 
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2 METODOLOGIA 
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L’estudi es divideix en tres apartats diferenciats. En el primer s’analitza la 

despesa sanitària, en el segon el sector hospitalari com a sector econòmic i la 

seva relació amb la resta de sectors catalans i en el tercer la XHUP i la seva 

capacitat de retornar riquesa al sistema.  

Finalment, en l’últim apartat es concentren els gràfics i les taules que recolzen 

les dades de les seccions anteriors.  

Les dades utilitzades en aquest estudi s’han extret de diverses fonts 

d’informació com ara: 

- IDESCAT 
- INE 
- Pressupost Sanitari de la Generalitat de Catalunya  
- Anuari de La Caixa 
- Informe anual de l’empresa catalana 
- Central de Balanços del SCS 
- Informació estadística de l’assistència hospitalària 
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3 ABAST DE L’ESTUDI 
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3.1 El Sistema Sanitari Català 

Per tal de detallar l’àmbit de l’estudi vegem, de forma esquemàtica, com 

s’estructura el Sistema Sanitari Català:  

 

 

 

 

 

 

 

A Catalunya, la sanitat és un servei públic ofert per centres de tipologies 

diverses en quan a titularitat, finançament i línia assistencial. També existeixen 

centres de titularitat privada que ofereixen un servei privat als ciutadans; són 

centres que no tenen concert amb el Servei Català de la Salut (SCS) o per tant 

no formen part del conjunt d’assistència pública. 

El Sistema Sanitari Públic Català és un sistema pluralista (varis proveïdors) i 

mixt, ja que aquests poden ser tan de titularitat pública com privada. 

El Servei Català de la Salut és l’organisme que ofereix l’assegurament sanitari 

públic i que selecciona els proveïdors i els hi contracta els serveis sanitaris 

necessaris per a l’atenció de la població. Els proveïdors poden pertànyer a 

l’administració sanitària autonòmica (com és el cas de l’ICS, les empreses 

públiques del CatSalut o els consorcis), a d’altres administracions públiques 

(ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc) o bé tractar-se 

d’organitzacions de titularitat privada de diversa naturalesa (fundacions, 

mutualitats, ordres religioses, societats anònimes, etc).  
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- Privada 
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Des d’un punt de vista financer, la relació del SCS amb l’ICS, les empreses 

públiques i els consorcis, es formalitza a través de l’aprovació d’un pressupost 

(Govern i Parlament) i s’articula amb un conveni per la provisió de serveis.  

Els altres proveïdors ho fan a través d’un contracte de gestió de serveis (entre 

el SCS i cadascuna de les entitats).  

Les línies assistencials sanitàries d’un centre sanitari poden ser una o vàries de 

les següents: 

- Aguts 
- Sociosanitari  
- Salut mental 
- Dependència 
- Atenció Primària 

 
D’aquestes, es consideren “atenció hospitalària” els processos d’atenció 

especialitzada d’aguts, sociosanitaris i psiquiàtrics. 

3.2 L’abast de l’estudi  

Aquest és un estudi sobre el sector hospitalàri. No és un estudi global del 

sector sanitari, ja que aquest terme comprèn activitats que van més enllà de 

l’atenció hospitalària, com ara l’atenció primària i l’atenció a la dependència, la 

salut pública, la indústria farmacèutica o la venda d’equipaments. Serà en 

aquesta línia que progressarà en el futur aquest estudi.  

 

El principal any de referència de l’estudi és el 2005. Quan les fonts no ofereixen 

dades d’aquest any, s’ha agafat l’últim any disponible. Per això, en alguns 

casos les dades són anteriors al 2005.  

• Aquest estudi, per tant, quan parla del sector hospitalari (Punt 5), es 

refereix a l’activitat dels hospitals d’aguts, sociosanitaris i de salut mental 

de Catalunya (ja siguin de l’ICS, concertats o privats).  

• Per altra banda, en el Punt 6 es fa referència a la XHUP (Xarxa 

Hospitalària d’utilització pública), que és el conjunt format per els centres 

d’aguts de l’ICS i els centres d’agusts concertats pel SCS.
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4 LA DESPESA SANITÀRIA 
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4.1 La despesa sanitària pública sobre el PIB  

Aquest índex és una mesura útil per a realitzar una comparativa entre països ja 

que pondera la despesa sanitària d’un país en relació al seu PIB.  

L’evolució de l’índex mostra que Catalunya ha reduït la despesa pública 

sanitària en relació al seu PIB en 0,2 punts entre els anys 1995 i 2004, passant 

d’un 4% a un 3,8%. (Veure Gràfic 1). Entre tots els països analitzats, només 

Alemanya i Hongria, a banda de Catalunya, han reduït aquest percentatge 

durant el període. 

Catalunya té un percentatge de despesa sanitària inferior al d’Espanya, que ha 

estat de 5,5% l’any 1995 i del 5,7% en el 2004.  

En el context europeu, la majoria de països analitzats han augmentat la seva 

despesa sanitària pública entre 1995 i 2004. Les dades mitjanes europees són 

del 6,2% de despesa sobre el PIB l’any 1995 i del 6,3% l’any 2004. Aquestes 

dades són superiors a les de Catalunya, que es troba en la cua d’Europa en 

quan a despesa pública sanitària.  

El Gràfic 2 relaciona el percentatge de despesa pública amb els impostos, 

mitjançant el quocient “impostos / PIB”. Excepte alguns casos (com Àustria o 

Finlàndia), hi ha una correlació positiva entre ambdós factors. 

A Catalunya, l’esforç contributiu (impostos / PIB) de la població l’any 2004 va 

ser del 28%, 7 punts inferior al d’Espanya (35%) i 9 punts inferior a la mitjana 

europea (37%).  

Per altra banda, si enlloc dels impostos pagats per la població catalana, es 

tenen en compte els impostos gestionats per la Generalitat de Catalunya, el 

quocient “impostos/PIB” passa a ser del 14%, un valor molt per sota del 

d’Espanya i, encara més, del d’Europa.  
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Nota metodològica 

Cal senyalar que el PIB utilitzat en aquest indicador és nominal, és a dir, no 

s’ha descomptat l’efecte de la inflació. Per tant, les conclusions a extreure 

sobre el quocient “despesa sanitària/PIB” sempre han de tenir en compte que, 

per exemple, una tendència inflacionista provoca un augment del PIB i, en 

conseqüència, una disminució del quocient; i a la inversa. 

En el següent gràfic es posa en relació la inflació amb el quocient de despesa 

sanitària. S’observa una lleu correlació entre una inflació alta i un quocient baix 

(i a la inversa). Tanmateix, en el mercat europeu les taxes d’inflació son força 

homogènies i per tant les diferències en el quocient “despesa sanitària/PIB” no 

estan causades, en general, per diferències inflacionàries.  
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4.2 El PIB sanitari 

El pes del sector sanitari en el conjunt de la economia va més enllà de la 

despesa pública; doncs també hi ha consum de caire privat. Per tal d’avaluar 

quin és aquest pes, una bona mesura és el percentatge que representa el PIB 

concret del sector sobre el PIB total de l’economia.  

Segons el Instituto Nacional de Estadística, el PIB del país català a preus 

corrents l’any 2004 va ser de 167.479 M d’€. Per altra banda, el PIB del sector 
sanitari1 va ser de 7.037 M d’€, i per tant representa un 4,5% del PIB 
català.  

El quadre adjunt mostra el pes específic en el PIB que té el sector sanitari a 

Catalunya, comparat amb els altres sector de l’economia. Ocupa el 5è lloc dins 

del sector de serveis, que és, dels grans sectors, el que aporta, amb diferència, 

més valor al PIB català (58,7%). El subsector d’activitats sanitàries té més pes 

que qualsevol subsector de la indústria, l’agricultura i l’energia i que d’altres 

subsectors de serveis com l’educació i l’administració pública. 

Percentatge 
sobre PIB

Serveis 58,7%
Immobiliàries i serveis empresarials 15,0%
Comerç i reparació 10,5%
Transport i comunicacions 6,7%
Hostaleria 6,6%
Activitats sanitàries i veterinàries; serveis socials 4,5%
Intermediació financera   4,4%
Administració pública 3,7%
Educació 3,4%
....               ...

Indústria 19,6%
Indústria química 3,1%
Metalúrgia i fabricació de productes metàl.lics 2,6%
...               ...

Construcció 8,3%
Agricultura, ramaderia i pesca 1,6%
Energia 1,7%
Font: INE  

                                            

1 El sector sanitari, i per tant l’hospitalari, es troben en la branca que l’INE anomena actividades 

sanitarias y veterinarias; servicios sociales 



 

El sector hospitalari com a sector econòmic 14

5 EL SECTOR HOSPITALARI 



 

El sector hospitalari com a sector econòmic 15

5.1 Comparativa amb el sector serveis 

La facturació del sector hospitalari inclou els centres d’aguts, els sociosanitaris, 

els de salut mental i les clíniques privades. L’atenció primària queda exclosa de 

la mostra.  

L’any 2005, la facturació del sector hospitalari2 va ser de 6.464 M d’€, el que el 

converteix en el 8è subsector de serveis amb major facturació a Catalunya, per 

davant de subsectors com el de telecomunicacions o el d’activitats 

empresarials diverses. (Veure gràfic 3).   

D’aquests 6.464 M d’euros, el 57% (3.683 M d’€) prové del sector Hospitalari 

Destinat a la Venda, és a dir el sector concertat, que es troba en la 13a posició. 

Per la seva banda, el sector Hospitalari No destinat a la venda (bàsicament, 

l’ICS) va facturar 2.781 M d’€ i ocupa la 18a posició.  

En el context del sector serveis, el sector hospitalari ocuparia el 9è lloc en quan 

a xifres d’ocupació, i ocupa a 75.700 persones a tot Catalunya. Aquesta 

quantitat representa un 2,14% del total de població activa de Catalunya (Veure 

gràfic 4). Si ho desglossem, veiem que el sector Hospitalari Destinat a la Venda 

ocupa a 59.700 persones (12a posició) i el No Destinat a la Venda 16.000 (22a 

posició).    

                                            

2 La facturació del sector hospitalari comprèn el processos d’aguts, sociosanitaris i psiquiàtrics 

dels hospitals de Catalunya, amb independència de la seva titularitat.  
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5.2  Comparativa amb el sector industrial 

En relació al sector industrial català, el sector hospitalari ocuparia la 10a posició 

en quantitat facturada (6.464 M d’€), per sobre de subsectors com les indústries 

del cautxú i les matèries plàstiques o les manufactureres diverses. En el 

desglossament, el sector hospitalari Destinat a la Venda passa a la 13a posició 

i el No Destinat a la Venda a la 15a.  

Per altra banda, en base a l’ocupació, comparativament amb el subsectors 

industrials, el sector hospitalari es trobaria l’any 2005 en 3a posició, amb més 

volum de persones contractades (75.700) que sectors com el tèxtil o químic. 

Desglossant el sector, veiem que el sector hospitalari Destinat a la Venda 

ocupa la posició 6a i el No destinat a la Venda la 14a. (Veure gràfic 5 i 6) 

5.3 Comparativa amb els principals sectors de l’economia catalana 

En l’anàlisi de les 20 principals empreses de cada sector, el sector hospitalari 

presenta una facturació de 3.272. M d’€ i ocupa un lloc destacat, concretament 

el 6è, per sota del sector del transport i per sobre del sector tèxtil i de la 

confecció, i guanyant dos posicions respecte l’any 2003.  

D’altra banda, en la classificació en quan a ocupació, el sector hospitalari, amb 

40.440 ocupats, es troba en 3a posició i amb força diferència amb sectors que 

tenen una facturació similar. (Veure gràfic 7 i 8). El 2003 el sector hospitalari 

ocupava el 2on lloc en el rànking.  

5.4 Comparativa amb les principals empreses catalanes 

L’any 2004, de les 20 principals empreses catalanes, l’ICS (Institut Català de la 

Salut) ocupa la 10a posició en el rànking de facturació (Gràfic 9). L’any 2003, 

tanmateix, ocupava al 7a posició. El seu pressupost (l’any 2003) va ser de 

1.801.543.000 d’€, i un 0,12% superior l’any 2004 (202.2838.484 d’€). El seu 

volum de negoci és superior al d’empreses com Sony, Nestlé o Danone a 

Catalunya.  

En quan a l’ocupació, la importància de l’ICS és encara major, ja que és la 2a 

empresa amb més ocupació a Catalunya (Gràfic 10), tan l’any 2003 com el 
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2004. Només Fomento de Construcciones y Contratas S.A. contracta a més 

persones que l’ICS. Els seus 34.000 treballadors (l’any 2003) signifiquen un 1% 

del total de població activa a Catalunya. 

Per altra banda, també l’any 2004, entre les 20 primeres empreses amb més 

ocupació també s’hi troba l’Hospital Clínic que amb 4.750 treballadors està en 

12ena posició i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que amb 2.519 

treballadors ocupa la 17ena posició.  

La corporació del Parc Taulí es troba en la posició 21 i ocupa a 2.405 persones. 
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5.5 El Valor Afegit Brut del sector hospitalari 

El Valor Afegit Brut del sector hospitalari és la suma del conjunt de sous i 

salaris pagats als empleats del sector, de les contribucions pagades a la 

Seguretat Social i de l’excedent brut d’explotació del conjunt de centres 

hospitalaris de Catalunya (d’aguts, sociosanitaris, de salut mental i clíniques 

privades). En el seu càlcul es té en compte tan els centres de l’ICS com els 

concertats. 

El VAB dóna una xifra que informa sobre l’aportació social que fa el sector 

hospitalari en forma de sous i salaris i Seguretat Social i sobre l’aportació 

econòmica en forma d’excedent. Tal com representa el Gràfic 11, l’any 2005 el 

VAB era de 2.575 M d’euros, i la seva evolució mostra un creixement mitjà 

anual del 15,6% entre els anys 2000 i 2005. Tanmateix, en relació amb la 

producció total (facturació) del sector, el percentatge del VAB ha decrescut, 

passant del 54,6% al 54%. La causa d’aquesta disminució és l’excedent brut 

negatiu que contínuament presenta el sector, degut les pèrdues ordinàries del 

global del sector (problema de finançament del que se’n parla més endavant).  

De l’any 2004 al 2005 el VAB va créixer un 12,5%, 3 punts per sota la mitjana 

de creixement anual. D’altra banda, el percentatge del VAB sobre la producció 

total, per la seva banda, va passar del 53,3% l’any 2004 al 54% el 2005. Per 

tant, tot i que aquest percentatge decreixi en el període 2000-2005, va 

augmentar lleugerament del 2004 al 2005.  

El sector hospitalari fa també una aportació en valor afegit social que va més 

enllà del valor afegit brut del que parlem en aquest apartat. Té a veure amb el 

benestar de la població i amb la contribució al capital humà. És un valor afegit 

de caire qualitatiu, més difícil de quantificar econòmicament però cabdal pel 

bon funcionament econòmic i la cohesió social. El seu anàlisi, tot i ser una 

tasca important i necessària, s’escapa avui de l’abast d’aquest estudi.  
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5.6 L’arrossegament 

L’arrossegament cap endarrere és la capacitat d’una activitat per a provocar 

el desenvolupament d’altres sectors (o productes) gràcies a utilitzar inputs 

intermedis provenint d’aquests sectors i l’arrossegament cap endavant és 

aquell originat quan es desenvolupa una activitat que obté productes que 

utilitzen altres sectors productius posteriorment com a inputs intermedis en el 

seu procés de producció (Hirschman 1958).  

Per tal de veure la capacitat d’arrossegament utilitzem els índex definits per 

Leontief. L’índex del poder de dispersió (Gràfic 12) informe sobre 

l’arrossegament endarrere, posant en relació l’ús mitjà que un producte fa de la 

producció d’altres sectors amb la mitjana global. Un índex major que 1 per a un 

determinat sector (o producte) significaria que un augment de la seva demanda 

final suposa un augment de la producció de l’economia major que si es 

prengués un altre sector (o producte) a l’atzar.  

Els serveis hospitalaris (de mercat)3 tenen un índex de poder de dispersió del 

0,15590, el que els situa en una posició intermèdia en la taula general de 122 

productes que defineix l’Idescat, reflectint la seva importància en quan a 

arrossegament endarrere d’altres productes i sectors.  

Per altra banda, l’Índex de sensibilitat de dispersió (Gràfic 13) dóna una visió 

de l’arrossegament endavant, ja que posa en relació l’ús mitjà que fan els 

sectors d’una economia de la producció d’un sector determinat amb la mitjana 

global. Un índex major a 1 significaria que un increment d’una unitat en la 

demanda final del sistema tira en major mesura del sector en qüestió que de 

qualsevol altre sector triat a l’atzar. Els serveis hospitalaris (de mercat) ocupen 

la posició 98 de 122 productes, amb un índex de 0,2952 i, per altra banda, els 

                                            

3 Comprèn els hospitals d’aguts, sociosanitaris i de salut mental concertats i privats. Exclou 

l’ICS. 
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serveis hospitalaris (no destinats al mercat)4 ocupen la posició 105 amb un 

índexs de 0.2600. En aquest cas, si sumem el poder d’arrossegament endavant 

dels serveis hospitalaris de mercat i els de no mercat, el sector hospitalari 

passaria a ocupar el lloc 45.  

Tot i que els valors d’arrossegament del sector hospitalari no destaquen per 

sobre de les mitjanes globals, sí mostren com no és un sector de serveis aïllat i 

generador únicament de despesa, sinó que afecta en la producció d’altres 

branques d’activitat, tan perquè les proveeix com a input intermedi 

(arrossegament endavant) com perquè les utilitza en el seu procés productiu 

(arrossegament endarrere).  

En els índexs d’arrossegament del sector hospitalari prenen força en altres 

sectors com:  

• Productes farmacèutics  

• Comerç a l’engròs 

• Construcció 

• Material i equipament sanitari 

• Serveis de neteja, seguretat, bugaderia, etc 

• Sector financer 

• Producció i distribució d’energia elèctrica 

                                            

4 L’ICS.  
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5.7 Els usos del sector 

Per tal d’estudiar també els inputs i els outputs dels sectors productius d’un 

país, es pot utilitzar la taula de destinació, que informa sobre l’oferta (producció 

interior i importacions) i la destinació dels recursos que van a la demanda 

intermèdia o a la demanda final (tan interior com exterior).  

El gràfic 14 mostra com el sector hospitalari (de mercat) és el número 60, entre 

122, en el rànking de productes ordenats per el seus “usos”, que engloben la 

seva demanda final (consum final, formació bruta de capital i exportacions) i la 

seva demanda intermèdia. Segons l’Idescat, el seu output total és de 

1.448.884.000 euros. D’aquesta quantitat, el 88% prové de la demanda final i el 

12% consums intermedis.  

Per la seva banda, els serveis hospitalaris (de no mercat) ocupen la posició 53 i 

tenen un output global de 1.577.304.000 euros. El 100% prové de la demanda 

final.  
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6 LA XARXA HOSPITALÀRIA 
D’UTILITZACIÓ PÚBLICA (XHUP) 



 

El sector hospitalari com a sector econòmic 23

La Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) està formada per l’ICS més 

els centres hospitalaris d’aguts concertats pel Servei Català de la Salut5. 

Aquests estan conformats tan per els hospitals de l’ICS (Institut Català de la 

Salut), la titularitat dels quals és pública, com per els hospitals concertats per el 

Servei Català de la Salut, independentment de la seva titularitat (mercantil, 

consorci, fundació, ordre religiosa, municipal, etc).  

6.1 Dades Generals 

Els hospitals inclosos en la XHUP són els següents: 

                                            

5 En aquest apartat, en comparació al punt 5, s’inclouen l’ICS i els centres d’aguts amb concert 

amb el SCS. Per tant, estan exclosos els centres sociosanitaris, de salut mental i els privats.  

H. DE PUIGCERDÀ FUND. PRIVADA HOSPITAL DE MOLLET 
H. COMARCAL DEL PALLARS H. PROVINCIAL SANTA CATERINA
H. COMARCAL MORA D'EBRE H. DE SANT JAUME DE CALELLA
FUND. SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL
H. DE CAMPDEVANOL H. DE SANT BOI
ESPITAU VAL D'ARAN H. SANT JOAN DE DEU DE MARTORELL
H. CASA MATERNITAT PIUS HOSPITAL DE VALLS

H. DE PALAMÓS
QSA DE LLEIDA H. COMARCAL DE L'ALT PENEDÉS
CLINICA GIRONA S.A. H. DE L'ESPERIT SANT, DE SANTA COLOMA 
H. TORTOSA VERGE DE LA CINTA H. SANT JAUME D'OLOT
H. RESIDÈNCIA SANT CAMIL H. DE FIGUERES
H. DE TERRASA H. DE SANT BERNABÉ DE BERGA
H. U. SANT JOAN DE REUS H. SANT LLORENÇ DE VILADECANS 
H. DEL SAGRAT COR-L'ALIANÇA H. SANT RAFAEL
F. SANITÀRIA D'IGUALADA. FUND. PRIVADA H.DE  SANTA MARIA  - LLEIDA
H. GENERAL DE VIC H. MUNICIPAL DE BADALONA, SA
H. GENERAL DE GRANOLLERS H. DE SANT PAU I SANTA TECLA
CONSORCI SANITARI DE MATARÓ H. DE SANT CELONI. FUNDACIÓ PRIVADA 
H. CREU ROJA DE BARCELONA CLÍNICA PLATÓ. FUNDACIÓ PRIVADA 
C. DE L'H. DE LA CREU ROJA D'HOSPITALET H. SANT JOAN DE DEU D'ESPLUGUES DE LL. 

H. MATERNO-INFANTIL VALL D'HEBRON 
ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA FUNDACIÓ PUIGVERT IUNA
CONSORCI HOSPITALARI DEL PARC TAULÍ F. G. S. DE L'H. DE LA STA. CREU I ST. PAU 
H. MUTUA DE TERRASSA INSTITUT CATALÀ ONCOLOGIA - BELLVITGE 
H. U. DE LLEIDA ARNAU DE VILANOVA H. U. DE BADALONA G. TRIAS I PUJOL 
H. U. DE TARRAGONA JOAN XXIII H. GENERAL DE LA VALL D'HEBRON
H. DE L'ESPERANÇA H. DE TRAUMA. DE LA VALL D'HEBRON
H. DEL MAR 

H. CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA

INSTITUT GUTTMANN 

H. PRINCEPS D'ESPANYA - BELLVITGE

H. DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA 

CENTRES DE LA XARXA HOSPITALÀRIA D'UTILITZACIÓ PÚBLICA 
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En quan a dades assistencials, tal i com es veu en els gràfics 15 i 16, a 

Catalunya (i concretament a la XHUP), l’any 2004, hi havia 2,4 llits d’aguts per 

a cada 1.000 habitants. És una xifra inferior a la de l’estat espanyol (3,1 llits) i a 

la mitjana europea (5,9 llits) i propera a la de països com Estats Units o 

Turquia. L’any anterior, el 2003, el nombre de llits de la XHUP era de 2,3 llits 

per 1.000 habitants, un punt inferior que al 2004.  

Si ens centrem en l’estructura de personal, del total de personal de la XHUP, 

55.750 PPEs, un 81% és personal assistencial, un 12% personal relacionat 

amb l’administració i un 7% personal de serveis diversos. (Veure gràfic 17). El 

total de PPEs ha augmentat un 6% respecte el 2004, tot i que els percentatges 

de personal per tipologies no ha variat.    

Per altra banda, el nivell global de titulació en aquest sector és força elevat. En 

el conjunt de personal assistencial, la majoria són titulats de grau mitjà (31% 

del total de personal). Els titulats en grau superior representen el 22% del total i 

el de formació professional el 24%. Finalment, hi ha un 4% no qualificats.  

La contractació de personal en la XHUP ha crescut el últims anys a una taxa 

superior a la mitjana catalana (Veure gràfic 18). En el període 2001 – 2005, els 

centres de la XHUP van augmentar el seu nombre de treballadors en un 4,14% 

de mitjana, mentre que a Catalunya aquest percentatge era del 3,81%.  

El total de despesa de personal de la XHUP l’any 2005 va ser de 2.266 M 

d’Euros, que significa un 1,3% sobre el PIB català del mateix any.  
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6.2 Creixement de la XHUP i creixement dels grans sectors  

Com mostra el gràfic 19, el creixement de la XHUP ha estat major que el de 

l’agricultura, la indústria, la construcció i els serveis des del 2002 al 2005, tot i 

que va ser en el 2002 en el que va fer el salt quantitatiu més important, passant 

d’un creixement anual del 6,8% a un 9,9%. L’any 2005 el seu creixement va ser 

del 10,2%.  

D’altra banda, la XHUP, junt amb el sector serveis, és el sector que ha 

mantingut durant el període d’anàlisi, un nivell de creixement més consistent i 

amb menys oscil·lacions. 
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6.3 Valor Afegit Brut i producció de la XHUP 

El Valor Afegit Brut engloba la despesa en sous i salaris i cotitzacions més el 

resultat brut d’explotació (dotació per amortitzacions, provisions i excedent 

ordinari). És una mesura que ofereix informació sobre l’aportació de la XHUP 

(ICS i concertat) en quan al balanç social (sous i salaris) i en quan a la 

generació de beneficis econòmics (resultat).  

El Gràfic 20 mostra un creixement continuat del VAB de la XHUP durant el 

període que va de l’any 2000 al 2005. En aquest últim el VAB va ser de 2.295 

M d’€, gairebé un 11% major que el 2004, quan era de 2.074 M d’€. Tanmateix, 

en aquest període, la producció creix per sobre del VAB, el que provoca un 

decreixement en l’índex relatiu “VAB/Producció”. Això indica que cada vegada 

és necessita una major producció per poder mantenir el mateix VAB, és a dir, 

per a mantenir el nivell de balanç social i de resultat econòmic.  

En definitiva, l’any 2005, l’anàlisi evolutiu del VAB demostra que la XHUP té un 

problema de finançament, ja que les despeses creixen a un taxa superior als 

ingressos.  
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6.4 Dades patrimonials 

L’any 2005, el patrimoni (capitals social i reserves) del sector sanitari de 

mercat, és a dir, el sector concertat no pertanyent a l’ICS, va ser de 671 M d’€, 

el que significa un 56% de l’aportació patrimonial de tota la Xarxa d’Hospitals 

d’Utilització Pública. D’altra banda, la seva inversió en immobilitzat fix va ser de 

1.266 M d’€; un 83% del total del sector. (Veure gràfic 21). El 2004, el 

percentatge d’aportació patrimonial corresponent al sector sanitari de mercat va 

ser del 56,3% (lleugerament superior al 2005).  

L’endeutament del sector sanitari destinat a la venda és molt més elevat que el 

del sector ICS. Del deute a llarg termini del exercici 2005 (i també del 2004) 

gairebé el 100% correspon al sector sanitari destinat a la venda, ascendint a la 

xifra de 969 M d’€. Per altra banda, en el deute a curt aquest percentatge va 

ser el 2005 del 82,5%, 1.180 M d’€. Aquell any, en el sector no destinat a la 

venda el deute a llarg es pot considerar nul i el deute a curt va ser de 250 M 

d’€.6 

Aquestes xifres són una mostra de la gran dependència de finançament que té 

el sector sanitari destinat a la venda. 

6.5 Balanç Social 

Des d’una perspectiva econòmica, el balanç social és l’aportació d’un sector en 

quan a la quantitat pagada als seus treballadors en concepte de sous i salaris, 

més les aportacions a la Seguretat Social.  

En el total de la XHUP i en referència a l’any 2005, la despesa en sous i salaris 

va representar el 39% del total de la despesa del sector. El sector va ocupar a 

un total de 56.170 treballadors (PPE) i la repercussió en sous i salaris va ser de 

1.546 M d’€. (Veure gràfic 22). 

                                            

6 El model de finançament dels hospitals ICS i no ICS és el que explica aquesta situació. El 

deute dels hospitals de no mercat, si n’hi ha, no el té imputat l’ICS sinó la Generalitat de 

Catalunya. 
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Si observem l’evolució de l’últim any, veiem que la suma global de sous i salaris 

ha augmentat tot i que com el percentatge que representen sobre el total de 

despeses s’ha mantingut estable.  

D’altra banda, els pagaments a Tresoreria de la Seguretat Social realitzats per 

el conjunt de centres de la XHUP va ascendir el 2005 a 447 M d’€. Aquesta 

quantitat va ser el 11,5% del total de despesa, un punt menys que l’any 

anterior. (Veure gràfic 23) 

En definitiva, el 50% de les despeses del total de centres de la XHUP es 

destina al balanç social. 

6.6 Inversió i compra de serveis 

Segons dades de la Central de Balanços, l’any 2005 la despesa sanitària del 

conjunt de centres de la XHUP va ser de 3.919 M d’€. D’aquests, 1.672 M d’€, 

és a dir, el 43% es va destinar a inversió i a contractar serveis a terceres 

empreses. Aquest percentatge és un punt superior al del 2004.  

Com mostra el Gràfic 24, la inversió i la compra de serveis es pot separar en 

diferents conceptes per tal de segmentar la despesa. La partida que s’enduu un 

major percentatge de la quantitat total destinada a inversió i compra de serveis, 

és la referent als productes farmacèutics que, amb una despesa de 5057 M d’€, 

representa un 13% del total de despesa, igual que l’any anterior. Al voltant de 

408 M d’€, el 10% del total, es destinen a la compra de material sanitari i altres. 

La despesa generada per la subcontractació de serveis a altres empreses 

(neteja, seguretat, cuina, bugaderia i altres) ascendeix a 389 M d’€ i representa 

un 10% de la despesa total. Finalment, amb menys pes específic, la 

contractació d’altres serveis exteriors (subministraments, reparacions, etc.), la 

inversió en construccions i equipament i les despeses financeres sumen un 

10% del total.  

                                            

7 Aquestes xifres incorporen també l’IVA. Més endavant, en el gràfic 26 Retorn de Recursos, 

apareixen sense IVA.  
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6.7 Fiscalitat 

Del conjunt de despesa que la XHUP va suportar l’any 2005, el 10,5% (410 M 

d'€) es va destinar al pagament d’impostos. Respecte l’any anterior, aquest 

percentatge és gairebé igual (0,1 punt més elevat). La major part d’aquests 

impostos pagats va ser l’IRPF, que amb 273 M d’€ va representar un 7% de la 

despesa total8.  L’IVA va pujar a 133 M d’€ (un 3,4% del total de despeses) i els 

tributs locals a 4,1 M d’€ (un 0,1%). (Veure gràfic 25).  

En el gràfic 26 es resumeix de forma visual la destinació de les despeses de la 

Xarxa Hospitalària d’Utlitizació Pública de Catalunya.  

6.8 Finançament  

El sector de la XHUP presenta un dèficit anual que l’any 2005 va ser de 122 M 

d’€, un 5,1% superior al de l’any anterior. Aquesta quantitat representa un 3,1% 

de les seves despeses totals. Això significa que el 96,9% de les despeses està 

cobert pels ingressos. Per tal de cobrir l’altre 3,1%, els centres de la XHUP han 

d’acudir al mercat de capital, fet que comporta una despesa financera anual 

d’uns 29 M d’euros. (Veure gràfic 27).  

Una lectura d’aquest dèficit és que els centres de la XHUP reverteixen el 100% 

de la seva facturació al sistema i, ja que amb això no en tenen prou per fer front 

a tots els pagaments, han d’endeutar-se (3,1%). Aquesta reversió al sistema es 

fa mitjançant diverses fórmules: el pagament d’impostos (un 10% de la despesa 

total), el pagament de sous i salaris als seus treballadors (40%), cobrint les 

obligacions amb la Seguretat Social (11%) i impulsant el desenvolupament 

d’altres empreses i altres sectors mitjançant el finançament extern, la inversió i 

la subcontractació (39%). 

                                            

8 L’IRPF està descomptat en l’apartat de despesa de personal, per evitar així una doble 

comptabilització.  
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7 GRÀFICS 
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Gràfic 1. Comparativa de la despesa pública sanitària sobre el PIB 
Any 1995 – 2004. Percentatges ordenats de major a menor per l’any 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Eco-Salut OCDE, Idescat i Pressupost Sanitari 2004 
(1) El Promig UE és la mitjana dels països europeus que apareixen en el gràfic 
(2) Pressupost Consolidat Catsalut/ICS sobre el PIB de Catalunya 
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Gràfic 2. Comparativa de la despesa pública sanitària sobre el PIB 

(amb impostos) 
Any 1995 – 2004. Percentatges ordenats de major a menor per esforç contributiu 

(impostos/PIB). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Eurostat, Idescat, Pressupost Sanitari 2004 i Informe Financer 2005 de la Generalitat de Catalunya 
(1) Impostos directes, impostos indirectes i contribucions a la Seguretat Social. 
(2) La mitjana europea s’ha realitzat tenint en compte els següents països: Alemanya, Àustria, Espanya, Finlàndia, 
França, Grècia, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Luxemburg, Portugal i Suècia. 
(3) Pressupost Consolidat Catsalut/ICS sobre el PIB de Catalunya. Per calcular els impostos s’han tingut en compte els 
impostos pagats per Catalunya i s’ha extrapolat el pes contributiu de la Seguretat Social a Espanya (36,7%) 
(4) Catalunya-real fa referència a Catalunya però amb una aproximació al finançament públic real, que és del 14% ja 
que no gestiona la totalitat dels seus impostos.  
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Gràfic 3. Comparativa de la facturació 
Ordenat per facturació del sector serveis. Any 2005.  

Volum Negoci
(milers €)

Ocupació
(milers persones)

Ocupació
/pobl.activa (1)

Productivitat 
Bruta(2)

(milers €)
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor 74.059.103 230,3 6,51% 321,6
Comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions 35.088.362 320,5 9,06% 109,5
Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor 23.871.755 68,2 1,93% 350,0
Activitats immobiliàries 17.518.774 83,2 2,35% 210,6
Activitats afins al transport 7.395.733 43,1 1,22% 171,6
Restauració 7.092.870 176,6 4,99% 40,2
Transport de mercaderies 6.670.137 75,6 2,14% 88,2
Sector hospitalari 6.464.853 75,7 2,14% 85,4
Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial 5.546.479 81,4 2,30% 68,1
Telecomunicacions 4.867.254 8,9 0,25% 546,9
Activitats empresarials diverses 4.060.091 77,5 2,19% 52,4
Serveis tècnics 3.973.156 53,0 1,50% 75,0
Sector hospitalari desinat a la venta 3.683.766 59,7 1,69% 61,7
Altres activitats recreatives, culturals i esportives 3.618.073 56,3 1,59% 64,3
Agències de viatges i operadors turístics 3.430.367 10,5 0,30% 326,7
Activitats informàtiques 3.355.558 43,4 1,23% 77,3
Publicitat 3.067.346 21,8 0,62% 140,7
Sector hospitalari no destinat a la venta 2.781.087 16,0 0,45% 173,8
Hotels, càmpings i altres allotjaments de curta durada 2.670.082 46,8 1,32% 57,1
Transport de viatgers 2.064.000 36,8 1,04% 56,1
Activitats de lloguer 1.939.491 13,6 0,38% 142,6
Serveis audiovisuals 1.494.507 15,4 0,44% 97,0
Activitats industrials de neteja 1.306.171 78,5 2,22% 16,6
Selecció i col·locació de personal 1.210.861 80,6 2,28% 15,0
Activitats diverses de serveis personals 1.187.053 48,7 1,38% 24,4
Activitats postals i de correus 862.185 20,7 0,59% 41,7
Serveis d'investigació i de seguretat 461.625 15,8 0,45% 29,2
Recerca i desenvolupament 344.199 4,5 0,13% 76,5
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 335.860 6,0 0,17% 56,0
Total Sector Serveis 223.955.945 1.793,37 50,70% 124,88
Font: Idescat, EESRI (informació estadística de l’assistència hospitalària. Catalunya 2005), El Pressupost Sanitari 05 de 
la Generalitat de Catalunya, Central de Balanços 2005, dades pròpies 
(1) Població activa 2005: 3.537.100 persones 
(2) Productivitat Bruta = Facturació / Ocupació 
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Gràfic 4. Comparativa de l’ocupació  
Ordenat per ocupació del sector serveis. Any 2005 

Volum Negoci
(milers €)

Ocupació
(milers persones)

Ocupació
/pobl.activa (1)

Productivitat 
Bruta(2)

(milers €)
Comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions 35.088.362 320,5 9,06% 109,5
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor 74.059.103 230,3 6,51% 321,6
Restauració 7.092.870 176,6 4,99% 40,2
Activitats immobiliàries 17.518.774 83,2 2,35% 210,6
Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial 5.546.479 81,4 2,30% 68,1
Selecció i col·locació de personal 1.210.861 80,6 2,28% 15,0
Activitats industrials de neteja 1.306.171 78,5 2,22% 16,6
Activitats empresarials diverses 4.060.091 77,5 2,19% 52,4
Sector hospitalari 6.464.853 75,7 2,14% 85,4
Transport de mercaderies 6.670.137 75,6 2,14% 88,2
Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor 23.871.755 68,2 1,93% 350,0
Sector hospitalari desinat a la venta 3.683.766 59,7 1,69% 61,7
Altres activitats recreatives, culturals i esportives 3.618.073 56,3 1,59% 64,3
Serveis tècnics 3.973.156 53,0 1,50% 75,0
Activitats diverses de serveis personals 1.187.053 48,7 1,38% 24,4
Hotels, càmpings i altres allotjaments de curta durada 2.670.082 46,8 1,32% 57,1
Activitats informàtiques 3.355.558 43,4 1,23% 77,3
Activitats afins al transport 7.395.733 43,1 1,22% 171,6
Transport de viatgers 2.064.000 36,8 1,04% 56,1
Publicitat 3.067.346 21,8 0,62% 140,7
Activitats postals i de correus 862.185 20,7 0,59% 41,7
Sector hospitalari no destinat a la venta 2.781.087 16,0 0,45% 173,8
Serveis d'investigació i de seguretat 461.625 15,8 0,45% 29,2
Serveis audiovisuals 1.494.507 15,4 0,44% 97,0
Activitats de lloguer 1.939.491 13,6 0,38% 142,6
Agències de viatges i operadors turístics 3.430.367 10,5 0,30% 326,7
Telecomunicacions 4.867.254 8,9 0,25% 546,9
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 335.860 6,0 0,17% 56,0
Recerca i desenvolupament 344.199 4,5 0,13% 76,5
Total Sector Serveis 223.955.945 1.793,37 50,70% 124,88
Font: Idescat, EESRI (informació estadística de l’assistència hospitalària. Catalunya 2005), El Pressupost Sanitari 04 de 
la Generalitat de Catalunya, Central de Balanços 2005 i dades pròpies.  
(1) Població activa 2005: : 3.537.100 persones  
(2) Productivitat Bruta = Facturació / Ocupació 
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Gràfic 5. Comparativa de la facturació 
Ordenat per facturació del sector industrial. Any 2005 

Facturació
(milers €)

Ocupació
(milers persones)

Ocupació
/pobl.activa (1)

Productivitat 
Bruta(2)

(milers €)
Indústries químiques 20.489.455 61,7 1,79% 332,1
Alimentació, begudes i tabac 20.022.216 77,3 2,25% 259,0
Indústries extractives, petroli i energia 15.915.002 15,0 0,44% 1.061,0
Fabricació de materials de transport 15.017.007 51,2 1,49% 293,3
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 12.195.671 90,2 2,62% 135,2
Paper, edició, arts gràfiques i reprografia 9.011.809 58,4 1,70% 154,3
Equips elèctrics i electrònics 8.481.691 35,6 1,03% 238,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 7.345.889 72,6 2,11% 101,2
Maquinària i equips mecànics 6.800.654 49,8 1,45% 136,6
Sector Hospitalari 6.464.853 75,7 2,20% 85,4
Cautxú i matèries plàstiques 6.106.221 36,0 1,05% 169,6
Altres productes minerals no metàl·lics 4.899.548 24,5 0,71% 200,0
Sector Hospitalari destinat a la venta 3.683.766 59,7 1,73% 61,7
Indústries manufactureres diverses 3.365.854 28,6 0,83% 117,7
Sector Hospitalari no destinat a la venta 2.781.087 16,0 0,47% 173,8
Indústries de la fusta i del suro 1.498.618 14,5 0,42% 103,4
Màquines d'oficina i instruments 1.271.190 9,8 0,28% 129,7
Total sector indústria 138.885.678 700,9 20,37% 198,2  

Font: Idescat, EESRI (informació estadística de l’assistència hospitalària. Catalunya 2005) i El pressupost Sanitari 05 
de la Generalitat de Catalunya 
(1) Població activa 2005: 3.537.100 persones / (2) Productivitat Bruta = Facturació / Ocupació  
 

Gràfic 6. Comparativa de l’ocupació  
Ordenat per ocupació del sector industrial. Any 2005 

Facturació
(milers €)

Ocupació
(milers persones)

Ocupació
/pobl.activa (1)

Productivitat 
Bruta(2)

(milers €)
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 12.195.671 90,2 2,62% 135,2
Alimentació, begudes i tabac 20.022.216 77,3 2,25% 259,0
Sector Hospitalari 6.464.853 75,7 2,20% 85,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 7.345.889 72,6 2,11% 101,2
Indústries químiques 20.489.455 61,7 1,79% 332,1
Sector Hospitalari destinat a la venta 3.683.766 59,7 1,73% 61,7
Paper, edició, arts gràfiques i reprografia 9.011.809 58,4 1,70% 154,3
Fabricació de materials de transport 15.017.007 51,2 1,49% 293,3
Maquinària i equips mecànics 6.800.654 49,8 1,45% 136,6
Cautxú i matèries plàstiques 6.106.221 36,0 1,05% 169,6
Equips elèctrics i electrònics 8.481.691 35,6 1,03% 238,2
Indústries manufactureres diverses 3.365.854 28,6 0,83% 117,7
Altres productes minerals no metàl·lics 4.899.548 24,5 0,71% 200,0
Sector Hospitalari no destinat a la venta 2.781.087 16,0 0,47% 173,8
Indústries extractives, petroli i energia 15.915.002 15,0 0,44% 1.061,0
Indústries de la fusta i del suro 1.498.618 14,5 0,42% 103,4
Màquines d'oficina i instruments 1.271.190 9,8 0,28% 129,7
Total sector indústria 138.885.678 700,9 20,37% 198,2
Font: Idescat, EESRI (informació estadística de l’assistència hospitalària. Catalunya 2005) i El Pressupost Sanitari 05 
de la Generalitat de Catalunya 
(1) Població activa 2005: 3.537.100 persones / (2) Productivitat Bruta = Facturació / Ocupació  
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Gràfic 7. Comparativa de la facturació 
Agrupant les 20 principals empreses de cada sector.  

Any 2003*. Ordenat per facturació. 

Facturació
(milers €)

Ocupació
(milers 

persones)

Ocupació
/pobl.activa 

(1)

Productivitat 
Bruta(2)

(milers €)
Sector de comerç i reparació de vehicles de motor 15.697.222 45,0 1,31% 348,7
Sector de material de transport 11.704.824 38,6 1,12% 303,5
Sector de la construcció 10.338.522 77,6 2,25% 133,3
Sector de l'alimentació, begudes i tabac 9.045.652 26,6 0,77% 340,0
Sector del transport, emmagatzemament i comunicació 7.002.956 19,4 0,57% 360,2
SECTOR HOSPITALARI 3.272.359 40,4 1,18% 80,9
Sector tèxtil i de la confecció 3.264.810 18,2 0,53% 179,4  
Font: Idescat, Informe Anual de l’empresa catalana 2004, Central de Balanços 2003, El Pressupost Sanitari de la 
Generalitat de Catalunya 
(1) Població activa 2004: 3.440.000 persones 
(2) Productivitat Bruta = Facturació / Ocupació 
 

Gràfic 8. Comparativa de l’ocupació 
Agrupant les 20 principals empreses de cada sector.  

Any 2003*. Ordenat per ocupació. 

Font: Idescat, Informe Anual de l’empresa catalana 2004, Central de Balanços 2003, El Pressupost Sanitari de la 
Generalitat de Catalunya 
(1) Població activa 2004: 3.440.000 persones 
(2) Productivitat Bruta = Facturació / Ocupació 

 
 

 

 

 
 

 

* No es disposa de dades més actualitzades  

Facturació
(milers €)

Ocupació
(milers 

persones)

Ocupació
/pobl.activa 

(1)

Productivitat 
Bruta(2)

(milers €)
Sector de la construcció 10.338.522 77,56 2,25% 133,3
Sector de comerç i reparació de vehicles de motor 15.697.222 45,01 1,31% 348,7
SECTOR HOSPITALARI 3.272.359 40,44 1,18% 80,9
Sector de material de transport 11.704.824 38,56 1,12% 303,5
Sector de l'alimentació, begudes i tabac 9.045.652 26,60 0,77% 340,0
Sector del transport, emmagatzemament i comunicació 7.002.956 19,44 0,57% 360,2
Sector tèxtil i de la confecció 3.264.810 18,20 0,53% 179,4
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Gràfic 9. Comparativa de la facturació 
Les 20 principals empreses catalanes, ordenades per facturació. Any 2003* 

Facturació
(milers €)

Ocupació Ocupació
/pobl.activa (1)

Productivitat 
Bruta(2)

(milers €)
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. 6.050.472 60.989 1,77% 99,2
Gas Natural SDG S.A. 5.628.043 6.131 0,18% 918,0
Seat S.A. 5.522.621 13.014 0,38% 424,4
Volkswagen Audi España S.A. 4.501.326 280 0,01% 16.076,2
Auna operadores de Telecomunicaciones S.A. 3.793.416 4.989 0,15% 760,4
Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. 2.676.539 29.362 0,85% 91,2
Nissan Motor Iberica S.A. 2.459.381 5.785 0,17% 425,1
Centreal de Serveis Ciencies S.L. (Caprabo) 2.116.284 19.155 0,56% 110,5
Agrupacion Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. 2.111.805 7.685 0,22% 274,8
ICS (Insitut Català de la Salut) 1.801.543 34.004 0,99% 53,0
Sony España S.A. 1.595.820 2.501 0,07% 638,1
Roca Corporación Empresarial S.A. 1.564.233 14.772 0,43% 105,9
Lidl Supermercados S.A. 1.409.912 4.557 0,13% 309,4
Nestle España S.A. 1.319.533 4.196 0,12% 314,5
Danone S.A. 1.282.224 2.345 0,07% 546,8
Abertis Infraestructuras S.A. 1.226.299 4.617 0,13% 265,6
Barna Steel S.A. 1.051.086 2.469 0,07% 425,7
Cobega S.A. 960.856 4.462 0,13% 215,3
Cirsa Business Corporation S.A. 926.125 6.677 0,19% 138,7
Planeta Corporación S.L. 913.953 4.654 0,14% 196,4
TOTAL 48.911.471 232.644 6,76% 210,24  
Gràfic 10. Comparativa de l’ocupació 
Les 20 principals empreses catalanes, ordenades per ocupació. Any 2003* 

Facturació
(milers €)

Ocupació Ocupació
/pobl.activa (1)

Productivitat 
Bruta(2)

(milers €)
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. 6.050.472 60.989 1,77% 99,2
ICS (Insitut Català de la Salut) (3) 1.801.543 34.004 0,99% 53,0
Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. 2.676.539 29.362 0,85% 91,2
Centreal de Serveis Ciencies S.L. (Caprabo) 2.116.284 19.155 0,56% 110,5
Roca Corporación Empresarial S.A. 1.564.233 14.772 0,43% 105,9
Seat S.A. 5.522.621 13.014 0,38% 424,4
Agrupacion Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. 2.111.805 7.685 0,22% 274,8
Cirsa Business Corporation S.A. 926.125 6.677 0,19% 138,7
Gas Natural SDG S.A. 5.628.043 6.131 0,18% 918,0
Nissan Motor Iberica S.A. 2.459.381 5.785 0,17% 425,1
Auna operadores de Telecomunicaciones S.A. 3.793.416 4.989 0,15% 760,4
Planeta Corporación S.L. 913.953 4.654 0,14% 196,4
Abertis Infraestructuras S.A. 1.226.299 4.617 0,13% 265,6
Lidl Supermercados S.A. 1.409.912 4.557 0,13% 309,4
Cobega S.A. 960.856 4.462 0,13% 215,3
Nestle España S.A. 1.319.533 4.196 0,12% 314,5
Sony España S.A. 1.595.820 2.501 0,07% 638,1
Barna Steel S.A. 1.051.086 2.469 0,07% 425,7
Danone S.A. 1.282.224 2.345 0,07% 546,8
Volkswagen Audi España S.A. 4.501.326 280 0,01% 16.076,2
TOTAL 48.911.471 232.644 6,76% 210,24  
Font: Idescat, El pressupost Sanitari 03 de la Generalitat de Catalunya, Informe Anual de l’empresa catalana 2004, 
Central de Balanços 2003, memòries dels hospitals, dades pròpies 
(1) Població activa 2004: 3.440.000 persones 
(2) Productivitat Bruta = Facturació / Ocupació  
(3) S’ha tingut en compte tot el personal de l’ICS, inclòs el d’Atenció Primària (no hospitalària) 
 

 

* No es disposa de dades més actualitzades  
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Gràfic 11. Evolució del VAB  
Període 2000 – 2005. Milions € 
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Valor Afegit Brut(3) Total producció(4) Valor Afegit Brut/Producció

 

2.000 2.005 TACC(1)

Sous i Salaris 1.440 2.140 14,1%
Cotitzacions 294 420 12,6%
Excedent brut(2) -69 14 -159,1%
Valor Afegit Brut(3) 1.665 2.575 15,6%
Total producció(4) 3.052 4.764 16,0%
Valor Afegit Brut/Producció 54,6% 54,0%

Assistència hospitalària

 

 
Font: EESRI (informació estadística de l’assistència hospitalària. Catalunya 2005). Central de Balanços 2005 
(1) TACC: Taxa Anual de Creixement Compost 
(2) Excedent Brut = Benefici d’explotació + Amortització + Provisions del Circulant 
(3) Valor Afegit Brut = Sous i Salaris + Cotitzacions + Excedent Brut 
(4) Producció = Ingressos d’explotació 
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Gràfic 12. L’arrossegament endarrere 
Any 2001*. Ordenats de major a menor índex. 

Productes Index del poder 
de dispersio

1 Serveis de comerç a l'engròs i intermediaris (excepte vehicles de motor) 4,38470
2 Serveis de mediació financera (excepte assegurances i plans de pensions) 2,09950
3 Serveis immobiliaris 2,07500
4 Serveis d'altres tipus de transport terrestre i de transport per canonada 1,83510
5 Serveis afins al transport 1,64660
6 Serveis de telecomunicacions 1,63750
7 Serveis tècnics d'arquitect.i enginy, assajos tècn., serveis de selecció de personal i altres serv. Empres. 1,47020
8 Treballs de construcció d'edificis residencials 1,40880
9 Serveis jurídics, de comptabilitat i assessorament a la gestió empresarial 1,40310
10 Serveis de publicitat 1,35340
11 Peces de cuir, roba de treball i peces i complements de vestir; pells i articles de pelleteria 1,20330
12 Serveis de reciclatge 1,19370
13 Teixits de punt i articles amb teixits de punt 1,09780
14 Productes de la ramaderia 1,06710
15 Serveis de producció i distribució d'energia elèctrica 1,02220
16 Altres peces de vestir exteriors i roba interior 1,01480
17 Coc, productes de refinació de petroli i combustibles nuclears 0,99830
18 Productes de l'agricultura 0,80750
19 Serveis industrials de neteja 0,78980
20 Serveis d'impressió i serveis de reproducció de material enregistrats 0,73720
21 Serveis de forja, estampació i tractament de metalls i serveis d'enginyeria mecànica general 0,71750
22 Articles de paper i cartó 0,68550
23 Maquinària d'altres tipus per a usos específics i armes i municions 0,66980
24 Serveis de comerç, manteniment i reparació de vehicles de motor 0,66490
25 Articles de ganiveteria i ferreteria i productes metàl·lics diversos (excepte mobles) 0,60580

... ... ...
60 Treballs de construcció d'edificis no residencials 0,19150
61 Serveis de transport aeri i espacial 0,18830
62 Serveis d'ensenyament superior (mercat) 0,17800
63 Acumuladors i piles elèctriques; llums elèctrics i aparells d'il·luminaciói altres equips elèctrics 0,17670
64 Pasta de paper, paper i cartó 0,17140
65 Serveis audiovisuals, agències de notícies i altres serveis artístics 0,16760
66 Serveis de comerç al detall (excepte vehicles de motor) i de reparacions 0,16420
67 Serveis hospitalaris (mercat) 0,15590
68 Altres materials de transport 0,15560
69 Serveis d'hotels, càmpings i altres tipus d'allotjament 0,15430
70 Productes farmacèutics 0,15160

... ... ...
110 Serveis de justícia 0,00000
111 Serveis d'ordre públic, seguretat i protecció civil 0,00000
112 Serveis de Seguretat Social obligatòria 0,00000
113 Serveis d'ensenyament primari i secundari (mercat) 0,00000
114 Serveis d'ensenyament primari i secundari (no mercat) 0,00000
115 Serveis d'ensenyament superior (no mercat) 0,00000
116 Serveis hospitalaris (no mercat) 0,00000
117 Serveis de consultes mèdiques (no mercat) 0,00000
118 Serveis socials amb allotjament proporcionat a persones grans (mercat) 0,00000
119 Serveis socials amb allotjament proporcionat a persones grans (no mercat) 0,00000
120 Altres serveis socials 0,00000
121 Serveis de llars d'infants 0,00000
122 Serveis de les llars que ocupen personal domèstic 0,00000  

Font: Idescat 
* No es disposa de dades més actualitzades  
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Gràfic 13. L’arrossegament endavant 
Any 2001*. Ordenats de major a menor índex. 

Productes
Index de 

sensibilitat de 
dispersio

1 Productes de la ramaderia 3,1370
2 Coc, productes de refinació de petroli i combustibles nuclears 2,9960
3 Serveis d'impressió i serveis de reproducció de material enregistrats 2,6488
4 Peces de cuir, roba de treball i peces i complements de vestir; pells i articles de pelleteria 2,4062
5 Articles de paper i cartó 2,3736
6 Teixits de punt i articles amb teixits de punt 2,1956
7 Filats de fibres tèxtils i teixits 2,1425
8 Gasos industrials, colorants i pigments i productes químics inorgànics bàsics 2,0521
9 Altres peces de vestir exteriors i roba interior 2,0296
10 Fusta, suro i productes de fusta i suro (excepte mobles); articles de cistelleria i esparteria 1,9976
11 Aliments preparats per a animals 1,9660
12 Productes de l'edició 1,9557
13 Serveis d'acabament tèxtil i articles confeccionats amb tèxtils (excepte la roba de vestir) 1,9288
14 Plàstics i cautxú sintètic en formes primàries 1,7318
15 Altres productes alimentaris i tabac 1,7079
16 Carn i despulles comestibles de bestiar boví, porcí, cabrum, equí i d'aviram 1,5926
17 Productes de l'agricultura 1,5812
18 Productes químics orgànics bàsics, adobs i compostos nitrogenats fertilitzants 1,5740
19 Altres minerals (excepte del productes energètics) 1,5207
20 Olis i greixos vegetals i animals 1,3270
... ... ...
95 Serveis de biblioteques, arxius, museus i serveis esportius 0,3083
96 Aparells domèstics 0,3064
97 Serveis de forja, estampació i tractament de metalls i serveis d'enginyeria mecànica general 0,2980
98 Serveis hospitalaris (mercat) 0,2952
99 Altra maquinària i equips mecànics, maquinària agrària i màquines eina 0,2941
100 Serveis de Seguretat Social obligatòria 0,2867
101 Serveis d'ensenyament superior (no mercat) 0,2735
102 Serveis de formació permanent i altres serveis d'ensenyament 0,2633
103 Productes de cautxú 0,2630
104 Serveis jurídics, de comptabilitat i assessorament a la gestió empresarial 0,2629
105 Serveis hospitalaris (no mercat) 0,2600
106 Serveis de llars d'infants 0,2515
107 Serveis socials amb allotjament proporcionat a persones grans (no mercat) 0,2499
108 Productes farmacèutics 0,2449
109 Altres serveis personals 0,2433
110 Serveis immobiliaris 0,2354
111 Altres serveis socials 0,2254
112 Serveis auxiliars de la mediació financera 0,2154
113 Serveis d'ordre públic, seguretat i protecció civil 0,2009
114 Serveis de justícia 0,1803
115 Serveis d'ensenyament primari i secundari (mercat) 0,1695
116 Serveis d'investigació i de seguretat 0,1636
117 Serveis de consultes mèdiques (mercat), serveis d'odontologia i altres serveis sanitaris 0,1627
118 Serveis de mediació financera (excepte assegurances i plans de pensions) 0,1585
119 Serveis d'ensenyament primari i secundari (no mercat) 0,1282
120 Serveis industrials de neteja 0,1281
121 Gas manufacturat i serveis de distribució de combustibles gasosos, vapor i aigua calenta 0,1047
122 Serveis de les llars que ocupen personal domèstic 0,0000  
Font: Idescat 
 

 

 
* No es disposa de dades més actualitzades  
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Gràfic 14. La taula de destinació 
Any 2001*. Milers d’€. Ordenats segons “total usos”. 

Total 
consums 

intermedis

Total consum 
final 

Total 
formació 
bruta de 
capital

Total 
exportacions

Demanda 
final Total usos

1 Serveis de comerç a l'engròs i intermediaris (excepte vehicles de motor) 6.389.556 3.436.684 511.286 6.377.101 10.325.071 16.714.626
2 Serveis immobiliaris 4.089.285 8.438.687 1.512.751 0 9.951.438 14.040.723

3
Serveis de restaurants, d'establiments de begudes, de menjadors col·lectius i provisió de 
menjars preparats 434.727 11.498.389 0 0 11.498.389 11.933.116

4 Treballs de construcció d'edificis residencials 3.467.002 616.574 5.467.112 0 6.083.686 9.550.688
5 Vehicles de motor, carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 222.008 228.112 353.159 7.558.576 8.139.848 8.361.856
6 Serveis de comerç al detall (excepte vehicles de motor) i de reparacions 480.795 7.408.513 31.147 0 7.439.660 7.920.454
7 Treballs d'obres d'enginyeria civil 2.365.951 0 4.854.831 0 4.854.831 7.220.783

8
Serveis tècnics d'arquitect.i enginy., assajos tècnics, serveis de selecció personal i altres 
serveis empres. 2.335.124 173.102 1.384.548 2.423.949 3.981.598 6.316.722

9 Serveis d'altres tipus de transport terrestre i de transport per canonada 2.888.363 1.113.168 22.192 2.026.390 3.161.749 6.050.113
10 Serveis de mediació financera (excepte assegurances i plans de pensions) 3.453.531 1.497.854 0 1.040.414 2.538.268 5.991.799

... ... ... ... ...
50 Mobles 262.479 211.758 356.984 882.528 1.451.269 1.713.748
51 Serveis de biblioteques, arxius, museus i serveis esportius 104.106 1.310.939 0 296.174 1.607.112 1.711.219
52 Transmissors i aparells de radiotelefonia, aparells de recepció i reproducció de so i imatge 73.606 7.553 89.078 1.488.563 1.585.194 1.658.800
53 Serveis hospitalaris (no mercat) 0 1.577.304 0 0 1.577.304 1.577.304
54 Aliments preparats per a animals 536.841 28.848 6.090 972.731 1.007.668 1.544.509
55 Productes de l'agricultura 693.193 204.091 29.166 617.311 850.568 1.543.760

56
Elements de formigó, guix i ciment; pedra ornamental i per a la construcció i productes 
minerals no metàl·lics 916.512 3.423 5.692 609.777 618.892 1.535.404

57 Altres serveis recreatius 43.696 1.489.252 0 0 1.489.252 1.532.949
58 Fusta, suro i productes de fusta i suro (excepte mobles); articles de cistelleria i esparteria 737.396 12.025 10.133 726.300 748.458 1.485.854
59 Productes químics orgànics bàsics, adobs i compostos nitrogenats fertilitzants 287.848 1.190 -1.673 1.194.786 1.194.304 1.482.151
60 Serveis hospitalaris (mercat) 171.720 1.277.163 0 0 1.277.163 1.448.884
61 Serveis industrials de neteja 1.206.954 44.382 0 113.021 157.403 1.364.356
62 Serveis de consultes mèdiques (no mercat) 0 1.338.344 0 0 1.338.344 1.338.344
63 Serveis d'ensenyament primari i secundari (mercat) 0 1.337.684 0 0 1.337.684 1.337.684

... ... ... ... ...
110 Altres minerals (excepte del productes energètics) 293.774 1.755 -70 127.606 129.290 423.064
111 Serveis de Seguretat Social obligatòria 0 377.384 0 0 377.384 377.384
112 Serveis socials amb allotjament proporcionat a persones grans (mercat) 0 334.834 0 0 334.834 334.834
113 Serveis d'ensenyament superior (mercat) 216.030 112.031 0 0 112.031 328.060
114 Productes de la pesca, l'aqüicultura i serveis relacionats 43.345 101.322 0 138.586 239.908 283.253
115 Serveis de transport marítim, de cabotatge i per vies interiors 43.630 4.712 0 147.724 152.436 196.066
116 Serveis de lloguer d'automòbils 86.081 91.429 0 0 91.429 177.533
117 Serveis de llars d'infants 0 168.397 0 0 168.397 168.397
118 Serveis agrícoles i ramaders (excepte veterinaris) i de caça 127.349 9.000 0 0 9.000 136.349
119 Serveis socials amb allotjament proporcionat a persones grans (no mercat) 0 108.148 0 0 108.148 108.148
120 Productes de la silvicultura, l'explotació forestal i serveis relacionats 67.648 10.783 1.274 12.814 24.871 92.519
121 Serveis veterinaris 21.385 52.381 0 0 52.381 73.766
122 Productes energètics 37.916 359 -7.959 7.791 191 38.107

Total 81.845.349 74.109.428 21.305.304 92.350.356 187.765.087 269.610.435 

Font: Idescat 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
* No es disposa de dades més actualitzades  
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Gràfic 15. Comparativa en dotació de llits hospitalaris 
Any 2004. Llits hospitalaris per 1000 habitants.  
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Font: Eco-Salut 2005, Anuari Social de La Caixa, EESRI 2004 (informació Estadística de l’assistència hospitalària. 
Catalunya 2004) 
1. La mitjana europea està calculada tenint en compte els països europeus de la mostra:Alemanya, República Txeca, 
Àustria, Hongria, Luxemburg, Suïssa, França, Regne Unit, Noruega, Portugal, Espanya, Irlanda, Bèlgica. 

 

Gràfic 16. Comparativa de l’estada mitjana  
Any 2004. Dies.  
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Font: Eurostat, EESRI 2004 
(1) Mitjana realitzada amb els països europeus del gràfic 
Per l’any 2004, només hi ha dades d’aquests països 
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Gràfic 17. Estructura de personal de la XHUP 
Any 2005. PPEs 

Categoria professional Sanitat destinada 
a la venda

Sanitat no 
destinada a la 

venda
Total XHUP %

Total personal assistencial 31.159 13.752 44.911 81%

 - Titulars grau superiors 8.571 3.632 12.203 22%

 - Titulars grau mitjà 12.085 5.417 17.502 31%

 - Formació professional 9.558 3.655 13.213 24%

 - No qualificats 945 1.048 1.993 4%

Personal administració 5.022 1.818 6.840 12%

Personal serveis diversos (propi) 2.924 1.076 3.999 7%

Total personal 39.105 16.645 55.750 100%  

Font: Central de Balanços 2005 
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Gràfic 18. Evolució de la ocupació en la XHUP i en Catalunya 
Creixement de la contractació 2001-2005 
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Font: Central de Balanços 2005 i INE 
(1) El creixement de l’ocupació en la XHUP s’ha realitzat amb PPE 
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Gràfic 19. El creixement de la XHUP  
Creixement del PIB per sectors. Període 2001 – 2005 
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Font: Idescat, Central de Balanços 05 i Pressupost Sanitari 05 de la Generalitat  
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Gràfic 20.Evolució del VAB de la XHUP 
Període any 2000 a 2005. Milions d’€ 
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Valor Afegit Brut(3) Total producció(4) Valor Afegit Brut/Producció
 

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 TACC(1)

Sous i Salaris 1.218 1.284 1.392 1.542 1.666 1.819 8,3%
Cotitzacions 312 327 351 386 415 447 7,5%
Excedent brut(2) -28 -31 -50 -51 -6 28 200,2%
Valor Afegit Brut(3) 1.502 1.579 1.693 1.877 2.074 2.295 8,8%
Total producció(4) 2.418 2.593 2.832 3.137 3.459 3.814 9,5%
Valor Afegit Brut/Producció 62,1% 60,9% 59,8% 59,8% 60,0% 60,2% 92,7%

Xarxa Hospitalària d'Hutilització Pública (XHUP)

 
Font: Central de Balanços 2005 
(1) TACC: Taxa Anual de Creixement Compost 
(2) Excedent Brut: Benefici Ordinari + Amortitzacions+Provisions de circulant 
(3) Valor Afegit Brut: Sous i Salaris+Cotitzacions+Excedent Brut 
(4) Total producció: Ingressos d’explotació 
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Gràfic 21. Dades patrimonials. 
Any 2005. Milions d’€ 

Sanitat 
destinada a la 

venta

Sanitat no 
destinada a la 

venta (1)

XHUP
% Sanitat 

destinada a la 
venta

Aportació Patrimonial (2) 671                 530                 1.202              55,9%

Immobilitzat fix 1.266              259                 1.525              83,0%

Endeutament a llarg termini 969                 3                     972                 99,7%

Endeutament a curt termini 1.180              250                 1.430              82,5%  
Font: Central de Balanços 2005 
(1) El patrimoni és titularitat de la Tsesoreria General de la Seguretat Social 
(2) Aportació Patrimonial = Capital Social + Reserves 
 

Gràfic 22. Despesa i contractació de personal 
Any 2005. Milions d’€ 

Font: Central de Balanços 2005 
(1) Està descomptat el 15% d’IRPF 
 

Gràfic 23. Càrregues Socials 
Any 2005. Milions d’€ 

 
 
 
 
 
 
Font: Central de Balanços 2005 

Personal contractat 2005 

● Nº de treballadors (PPE):    56.170 

● Sous i Salaris(1): 1.546 M€  39 % de la despesa total     

Tresoreria de la Seguretat Social 

● Càrregues socials: 447 M€  11,5 % de la despesa d’explotació 
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Gràfic 24. Inversió i compra de serveis 
Any 2005. Milions d’€ 

M€ %

Productes farmaceutics 505 13%

Material sanitari i altres 408 10%

Subcontractació serveis 389 10%

Altres serveis exteriors 181 5%

Construccions i equipament 160 4%

Despeses financeres 29 1%

Total 1.672 43%  

Font: Central de Balanços 2005 
Dades amb IVA. 

 

Gràfic 25. Impostos 
Any 2005. M d’€ 

M€ %

IMPOSTOS

IRPF 273 7,0%

IVA 133 3,4%

Tributs 4,1 0,1%

Total 410 10,5%  

Font: Central de Balanços 2005 
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Gràfic 26. Retorn de recursos 
Any 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Retorn dels 
recursos al 

sistema 
3.900 M d’€ 

100% 

Personal contractat                  % 

● Personal 56.170 

● Sous i Salaris: 1.546 M€       39 % 

Tresoreria de la S.S.  % 

● Càrr. socials: 447 M€         11,5 %  

Inversió i compra de serveis     M€            % 
 
● Productes farmacèutics:          486        12 %  

● Material sanitari i altres:           374        10% 

● Subcontractació serveis:          327         8% 

● Altres serveis exteriors:           153          4% 

● Construccions i equip.:            168          4% 

● Despeses Financeres:               25           1% 
 
TOTAL 1.533  39%          

Impostos M€            % 
 
● IRPF 273   7,0% 
● IVA 133 3,4% 
● Tributs 4.1 0,1% 
 
TOTAL 410  10,5%    

Nota: Aquestes xifres estan sense IVA per evitar una doble 

comptabilització, ja que l’IVA ja apareix en el quadre 

d’impostos. 
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Gràfic 27. Finançament de la despesa hospitalària  
Any 2005 

 

Font:Central de Balanços 05 
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