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9 de gener de 2013 
 

L’HOSPITAL DE BARCELONA ACONSEGUEIX UNA GESTIÓ RESPONSABLE DE RESIDUS 

UN 15% MÉS ECONÒMICA 
 

 Aquest centre hospitalari, pioner en la cura mediambiental en la seva gestió de residus, impulsa la 

consciència ecològica. 

 Expense Reduction Analysts ha realitzat un estudi sobre les seves rutines de rebuig i ha aconseguit 

reduir els costos un 15%. 
 

Expense Reduction Analysts (ERA) ha aconseguit estalviar fins un 15% en el compte de despesa de 

gestió de residus de l’Hospital de Barcelona. Aquest centre hospitalari es caracteritza per haver estat 

pioner en la gestió responsable dels seus residus, implementant una alta consciència ecològica i de 

respecte al medi ambient, més enllà de la legislació vigent. 
 

No en va, tal com explica Mª del Mar Fernández, la Responsable del Servei de Gestió de Residus, “fa 

més de 15 anys reciclar no rebia recolzament de les Administracions Públiques i ni molt menys era 

barat. Això no obstant, nosaltres vam decidir començar a segregar plàstic, cartró… i paulatinament es 

va anar incorporant la segregació de fluorescents, bateries, piles, assumint l’Hospital de Barcelona el 

cost que generava la correcta gestió del residu”. 
 

Avui dia es gestionen més de 6 tones de residus anualment, dels 4 grups que genera qualsevol centre 

sanitari (Grup 1 i 2 els No Perillosos; Grups 3 i 4 els Perillosos), classificats en 13 categories. 

“D’aquestes, més de la meitat són valoritzables i es reciclen o es reutilitzen –explica Mavi Moré, 

Tècnica de Medi Ambient– i ara fins i tot rebem un ingrés pel cartró i el paper”. 
 

Expense Reduction Analysts va trobar en la seva anàlisi que “l’Hospital de Barcelona ja impulsava una 

alta consciència mediambiental, amb circuits dels residus ben definits tant a l’hora de la segregació com 

per evitar contactes innecessaris que puguin provocar algun contagi”, explica l’experta Mª José 

Balaguer. Tanmateix, es va aconseguir un estalvi d’un 15% sobre el cost total de la gestió dels residus, 

a través d’una millora en el preu que es va negociar amb els proveïdors. També es va innovar en l’àrea 

de reciclatge de paper i cartró que ja feia l’Hospital de Barcelona, aconseguint gestionar aquest rebuig 

a través d’un gestor que el recupera i amb el que ERA va aconseguir que s’abonin a l’hospital uns 

diners per la seva venda. 
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El 2011 l’Hospital de Barcelona va atendre 141.157 casos i va realitzar 15.879 intervencions 

quirúrgiques. Inaugurat el 1989, el centre és propietat i està gestionat per la cooperativa d’usuaris 

SCIAS. Com l’asseguradora mèdica Assistència Sanitària, és fruit del cooperativisme sanitari, un 

particular model d’autogestió ideat pel Dr. Josep Espriu fa cinquanta anys i basat en la igualtat dels 

metges i els usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, Assistència Sanitària compta amb 

prop de 200.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició; 

a més, és proveïdor mèdic oficial del FC Barcelona. 


