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SCIAS en xifres 2017

165.075
Socis de consum i 
usuaris

80.617
Casos atesos a l’hospital

819
Persones 
contractades

72.328
Casos atesos a domicili

796
Socis de treball

16.133
Intervencions 
quirúrgiques i parts

63.249.912
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2.629
Hores de formació

63.249.912
Ingressos totals

35.279.041€
Valor afegit distribuït 
entre els socis de 
treball

3.382.000€
Inversió en instal·lacions 
i equips

4.915.756€
Valor afegit distribuït 
a altres professionals
i col·laboradors

12.602.289 Kw
Energia consumida
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En una cooperativa de consumidors, aquests són els impulsors de l’activitat
comercial i, alhora, en són els beneficiaris. El cas de SCIAS, però, no es pot
entendre sense tenir en compte els metges d’Assistència Sanitària que,
juntament amb els professionals de l’Hospital de Barcelona, proveeixen la
medicina de qualitat que es buscava amb la creació d’ambdues entitats.

Al llarg d’aquest cicle es produeixen altres beneficis per a les nostres
organitzacions y per a la societat en general: la creació de riquesa i llocs de
treball, la col·laboració en el món cooperatiu a través de les diverses entitats de
què formem part i les aportacions en l’àmbit de la sanitat en forma de
publicacions científiques, pertinença a societats i realització de treballs i
projectes en col·laboració amb altres centres.

Paral·lelament a aquesta activitat econòmica i els seus resultats, la nostra Àrea
de Participació ofereix als socis de consum formació cooperativa i un seguit
d’activitats lúdiques que promouen el seu contacte amb la cooperativa i el
coneixement del seu funcionament, afavorint la participació dels socis en la vida
de l’entitat.

Organització empresarialOrganització empresarial



Àrea econòmica
Resultats

Socis socis persona física 127.402

de consum 126.606

de treball 796

socis jurídics 249

beneficiaris de socis jurídics 38.497

TOTAL SOCIS I USUARIS 165.899

Activitat llits instal·lats 258
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Activitat llits instal·lats 258

mitjana de llits ocupats per dia 205

pacients ingressats 13.522

estada mitjana en dies 5,56

intervencions quirúrgiques 16.133

intervencions ambulatòries 9.388

sessions a l'Hospital de Dia 7.356

pacients atesos a domicili amb el programa PAPPA 258

visites a Servei d'Urgències 50.047

visites del SUD 72.328
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Àrea econòmica
Estat del valor afegit

ESTAT DEL VALOR AFEGIT

VALOR ECONÒMIC GENERAT 63.837.110

Xifra de negoci 63.249.912

Altres ingressos 549.763

Subvencions rebudes de les administracions públiques 37.435

VALOR ECONÒMIC DISTRIBUÏT 63.793.616

Costos d'explotació 23.284.102

Despeses salarials totals 35.279.041

Despeses professionals assistencials 4.915.756
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Despeses professionals assistencials 4.915.756

Despeses destinades a aspectes mediambientals 251.115

Pagaments a proveïdors de capital (leasing, renting) 42.541

Pagaments a governs (impost de societats) 21.061

Pagaments a accionistes 0

VALOR ECONÒMIC RETINGUT

Reserves de l'any 43.494

Amortitzacions 2.445.822

Provisions -325.000

Inversions 3.382.000

EBITDA 1.931.671
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Àrea social
Socis de consum (1)

El 47% dels nostres socis-usuaris té entre 50 i 80 anys, amb predomini de les dones (57/43%) 
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Adaptant-se a la distribució que mostra el gràfic superior i intentant afavorir les famílies 
sòcies, l’Àrea de Participació ofereix un seguit d’activitats que es relacionen a la pàgina 
següent.

SCIAS dispensa els seus socis de més de 100 anys del pagament de la quota periòdica.

Informe de sostenibilitat 2017 - SCIAS Hospital de Barcelona



Relació amb els socis de consum

L’Àrea de Participació és un espai de trobada que permet als socis de consum conèixer la 
cooperativa i participar de la seva vida social. D’aquest coneixement en sortiran les persones 
que, en un futur, formaran part dels òrgans de govern de la cooperativa.

A través dels Equips Cooperatius proporciona formació cooperativa als socis de consum i 
fomenta la seva participació en la vida societària. També ofereix un seguit d’activitats lúdiques, 
culturals i formatives adreçades a socis de totes les edats.

• Activitats per a adults: classes d’idiomes, conferències, campionats de jocs de taula, cursos 
d’informàtica, taitxí, ioga, fotografia, teatre, tallers de memòria…

• Activitats per a nens: casals de dissabte, corals, excursions familiars, classes de repàs, karate, 
teatre i tennis de taula.

L’Àrea compta amb un horari ampli per facilitar l’assistència dels socis, i està oberta a 
l’organització de noves activitats a partir dels seus suggeriments. 

Durant el curs 2016-2017, 1.285 socis van participar en alguna de les activitats organitzades.

Àrea social
Socis de consum (2)

Durant el curs 2016-2017, 1.285 socis van participar en alguna de les activitats organitzades.
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Àrea social
Usuaris de l’Hospital i societat

Relació amb els usuaris de l’Hospital de Barcelona
El Servei d’atenció a l’usuari canalitza tots els comentaris, felicitacions, queixes i 
suggeriments que ens fan els usuaris durant els seus ingressos i els dóna la resposta 
adequada.
Per altra banda, les enquestes d’hospitalització recullen el nivell de satisfacció dels usuaris 
ingressats i la valoració que donen al tracte rebut.

Enquestes hospitalització

Satisfacció dels clients Valoració del tracte rebut

14,32

0,48

molt bé

correcte

88,87

10,65
0,59

molt bé

correcte

deficient
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A l’Hospital de Barcelona, els socis de SCIAS gaudeixen serveis especials:
Els socis que són pares a l’Hospital de Barcelona reben l’obsequi, si ho desitgen, d’un 
reportatge fotogràfic del seu nadó. 
En el cas que el soci ingressat necessiti unes crosses a causa de la seva malaltia, li són 
obsequiades a través de l’oficina de l’SCA (Serveis Complementaris a l’Assistència).

Relació amb la societat
Donació de material, utillatge i aliments a ONG´s

Cáritas Diocesana
Fundación Prodein

Donacions econòmiques
Fundació Espriu
Fundació “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”
Fundació Avedis Donabedian
Fundació Ghandi (exempció de pagament de quota)

A través de l’Àrea de Participació, els socis de consum de SCIAS han col·laborat amb el Banc 
dels Aliments, La Marató de TV3 i la recollida de joguines  que organitza per Nadal la Creu 
Roja.
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Àrea social
Socis de treball (1)

78% dones

Total de persones contractades a 31/12/17 Dones Homes

Càrrecs directius 3 3

Comandaments intermedis 35 12

Resta de la plantilla 739 213

Total de persones contractades a 31/12/17 Dones Homes

< 25 anys 58 26

25-54 anys 552 139

72% entre 25 i 54 anys

Informe de sostenibilitat 2017 - SCIAS Hospital de Barcelona

25-54 anys 552 139

>54 anys 167 63

Relació amb els treballadors
- Consell Social.
- Comunicats del Comitè de Comunicació sobre temes d’interès general.
- Servei específic d’atenció al personal.

Avantatges socis de treball
- Possibilitat de reducció contractual a qualsevol edat.
- Facilitat per als canvis interpersonals i fraccionament de les vacances.
- Premi de fidelitat als 25 anys (una paga extra o un mes de vacances).
- Productes i serveis a preus preferents.
- Sopar i lot de Nadal.
- Pla de pensions finançat amb els interessos del fons de capitalització dels socis de 

treball.
- Possibilitat de realitzar canvis en calendaris i disminucions de dedicació temporals per 

necessitats personals i familiars.
- Reincorporacions progressives després de llargs períodes de baixa.
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Àrea social
Socis de treball (2)

Empresa saludable

Durant el 2017, SCIAS ha continuat implementant el seu pla d’empresa saludable,
que té com a objectiu proporcionar eines al seu personal per millorar la seva salut
i benestar.
� Una trentena de persones van participar en la caminada que s’organitza

anualment per als treballadors i les seves famílies.
� Es difonen periòdicament mitjançant comunicats interns les sortides, caminades

i curses organitzades per part de diferents entitats.
� S’ha millorat la senyalització de l’escala per potenciar-ne l’ús.
� S’han realitzat xerrades sobre la legislació de l’etiquetatge alimentari.
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Altres avantatges per als socis de treball

SCIAS organitza classes d’anglès per als seus socis de treball a l’Hospital de
Barcelona, de manera que no s’han de desplaçar i poden assistir-hi abans o
després de la seva jornada laboral, la qual cosa els facilita molt la realització dels
cursos.
El cost d’aquests cursos es recupera gràcies a la tramitació d’una bonificació i
resulten gratuïts per als alumnes.

Els socis de treball tenen la possibilitat de finançar la formació especialitzada
relativa a la seva feina que els permetrà millorar dins de la cooperativa, amb un
crèdit sense interessos que poden tornar mes a mes mitjançant un descompte en
la seva nòmina.

Els fills dels socis de treball són “apadrinats” pel laboratori proveïdor de productes
d’alimentació infantil. Aquest apadrinament consisteix en el regal d’un lot de
productes i és gestionat pel Servei de Farmàcia, que comunica el naixement per tal
que el soci de treball rebi l’obsequi al seu domicili.



Àrea mediambiental
Energia

Electricitat Unitats 2017

Electricitat adquirida Kw 6.585.372

Combustibles procedents de fonts no 
renovables Unitats 2017

Gas Kw 6.016.917
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Les mesures d’estalvi energètic instaurades a l’Hospital de Barcelona durant els
últims anys han fet possible una reducció del consum total en Kw superior al
42%, malgrat l’increment de consum constant que exigeix l’ús de noves
tecnologies.



Àrea mediambiental
Residus (1)

Accions periòdiques
- Auditoria de residus de periodicitat anual
- Control diari de gestió
- Fulls de control de tots els residus
- Revisió periòdica de circuits

Accions puntuals
- Augment de la segregació del residu orgànic
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Els residus valoritzables es lliuren a gestors específics que s’encarreguen de 
donar-los el tractament adequat per minimitzar l’impacte mediambiental 
que puguin causar i , quan és possible, donar-los una nova vida mitjançant el 
reciclatge.

L’any 2017 es va incrementar notablement el cànon que penalitza l’excés de 
fracció de rebuig (grups I i II). En el cas de l’Hospital de Barcelona, el volum 
d’aquests residus ha anat disminuint en els últims anys, gràcies a una 
segregació cada cop més acurada de la fracció orgànica.

Altres partides amb una tendència clara a la baixa són la del paper, degut a la 
digitalització de la majoria de documents, i la dels olis de cuina, gràcies a 
l’optimització del seu ús.



Àrea mediambiental
Residus (2)

Tipus de residu Mètode de tractament 2017

CLÍNICS PERILLOSOS

Citotòxics G IV Incineració 53.160 l

Específics de risc G III Esterilització 207.481 l

CLÍNICS NO PERILLOSOS

Urbà + clínic G I + G II Deposició / rebuig 399.960 Kg

FRACCIONS VALORITZABLES I ESPECIALS

Piles / bateries Recuperació 624 Kg

Fluoescents Reciclatge i recuperació de metalls compostos 63 Kg

Envasos (*) Recuperació , reutilització i regeneració d’envasos 11.566 Kg

Equips electrònics Reciclatge i recuperació de metalls compostos 940 Kg

Paper (**) Reciclatge de paper i cartró 18.494 Kg

Cartró Reciclatge de paper i cartró 48.790 Kg

Olis de cuina Recuperació de productes alimentaris 1.730 Kg

Informe de sostenibilitat 2017 - SCIAS Hospital de Barcelona
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Olis de cuina Recuperació de productes alimentaris 1.730 Kg

Orgànica (*) Compostatge 74.799 Kg

Radiografies Recuperació de productes fotogràfics 346 Kg

Resines de canvi iònic Reciclatge de substàncies orgàniques 104 Kg

Tòner Reciclatge de tòners 328 Kg

Lluminàries Reciclatge i recuperació de metalls compostos 224 Kg

Envasos contaminats dissolvents (***) Preparació per a reutilització 92 Kg

Químics (***) Tractament fisioquímic i biològic 203 Kg

Degut a un canvi de gestió en les fraccions orgànica i envasos, aquestes han passat 
a comptar-se en pes real, en lloc de pes estimat com es feia fins ara.

Aquest any apareixen dues noves fraccions de residus especials:
Químics: per la instal·lació d’un tenyidor de grams al laboratori que genera aquest 
residu.
Envasos contaminats: principalment envasos de pintura, que se separen per a una 
millor gestió i tractament específic per la naturalesa del residu.



Projectes i objectius

Àrea econòmica
- Grans inversions a mig o llarg termini: renovació de l’Àrea de Pediatria i de

totes les plantes d’hospitalització.

- Manteniment i renovació de la tecnologia.

Àrea social
- Ampliar el nombre de socis implicats en l’Àrea de Participació, principalment

famílies amb nens, a través de la promoció d’activitats infantils i familiars.

- Continuar amb el projecte d’Empresa Saludable, iniciant totes les accions- Continuar amb el projecte d’Empresa Saludable, iniciant totes les accions
previstes.

- Continuar treballant per millorar la conciliació de la vida laboral i la familiar.

Àrea mediambiental
- Reduir, reutilitzar i reciclar al màxim els residus que generem.

- Simplificar la gestió intracentre per facilitar les tasques al personal.

- Aconseguir els preus més competitius dels nostres gestors de residus.

- Engegar una campanya d’estalvi en l’ús de paper.
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