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C a r t a  d e l  P r e s i d e n t

A egarsat treballem per ser una entitat transparent i oberta amb les nostres em-
preses mutualistes, col·laboradors i treballadors autònoms. Per això, un any més, 
donem a conèixer el resultat de la nostra activitat econòmica, els serveis prestats 
i les activitats dutes a terme durant l’exercici 2020.

Després d’iniciar un any amb altes expectatives, la irrupció de la crisi sanitària mo-
tivada per la COVID-19 va canviar la nostra escala de prioritats. En conseqüència, 
l’actualització de les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès, han 
possibilitat la millora del nostre acompliment, així com la reflexió i la planificació 
estratègica enfront d’un escenari que plantejava nous reptes i desafiaments.

L’impacte de la crisi sanitària en l’àmbit laboral ha posat en relleu la necessitat 
d’adoptar una sèrie de mesures destinades a garantir la protecció social i econò-
mica de les persones treballadores. Enfront d’aquesta excepcional situació, ca-
racteritzada per la urgència del moment, egarsat va posar en marxa un pla de 
contingència a través del qual vam establir una sèrie de mesures de caràcter 
organitzatiu, operatiu i funcional. Una conjuntura sense precedents en la qual 
l’entitat avaluava, contínuament i en temps rècord, l’escenari canviant al qual 
s’enfrontava, amb el propòsit d’accelerar el procés de presa de decisions i execu-
tar les línies d’actuació necessàries per al compliment de les exigències legalment 
establertes en l’àmbit de col·laboració amb la Seguretat Social.

Tenint en compte aquest context, en termes d’afiliació, hem tancat l’exercici amb 
35.536 empreses associades, una xifra lleugerament inferior a la de l’exercici an-
terior a causa de l’impacte que la COVID-19 ha tingut en el teixit productiu. Quant 
als treballadors per compte propi, un dels col·lectius més afectats per les restric-
cions de la pandèmia, la xifra s’ha mantingut estable amb un total de 63.495 autò-
noms amb cobertura de contingències professionals i 63.409 amb cobertura de 
contingències comunes. Amb relació a la protecció per cessament d’activitat, hem 
finalitzat l’any amb un total de 59.238 treballadors, xifra que ha suposat un incre-
ment del 4,2% dels adherits per aquesta cobertura en referència a l’any anterior.

Referent a les prestacions econòmiques derivades de contingències professio-
nals i comunes, les xifres han augmentat significativament respecte a l’exercici 
anterior. Amb un increment del 42% i 15%, respectivament, els períodes d’aïlla-
ment i contagi de les persones treballadores han actuat com el principal factor 
determinant d’aquest augment. Per això, l’entitat ha abonat més de 113 milions 
d’euros en aquestes contingències. Una xifra a la qual també hem d’incorporar els 
92,6 milions d’euros destinats a l’abonament de les prestacions extraordinàries 
de protecció dirigides als treballadors autònoms afectats per la pandèmia.
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C A R T A  D E L  P R E S I D E N T

Després d’un any difícil, en el qual el principal objectiu ha estat la incorporació 
de nous circuits organitzatius i la implementació de mesures de prevenció per a 
la reducció de la transmissió i la contenció de la pandèmia, l’entitat ha continuat 
apostant per la millora dels seus serveis i instal·lacions. Prova d’això són les obres 
de reforma, adequació i renovació efectuades durant el primer trimestre de l’any 
en els centres assistencials de Viladecans i Granollers. En aquesta mateixa línia, 
s’han iniciat els treballs d’adequació dels nous espais on traslladarem l’actual cen-
tre de Girona. Amb una àmplia cartera de serveis i les tècniques més avançades, 
el nou centre assistencial comptarà amb un servei de diagnòstic i rehabilitació, en 
el qual destacaran els equips de RX, RMN i TAC.

En relació amb l’Hospital egarsat, destaquem la posada a la disposició de les au-
toritats sanitàries de les instal·lacions i recursos sanitaris en els moments de ma-
jor incidència de la pandèmia. A aquesta actuació cal afegir la finalització de les 
obres d’adequació del segon soterrani al qual s’hi han trasllat els serveis interns 
de l’Hospital, així com la implantació, renovació i ampliació del nou laboratori de 
biomecànica i àrea de reconeixements preoperatoris, el trasllat i la posada en 
funcionament dels quals està previst per a principis de l’any 2021.

Centrant els nostres esforços en la digitalització dels nostres serveis, la situació 
actual ha desafiat a l’entitat a buscar noves oportunitats amb relació al suport 
mèdic i assistencial. En aquest context, amb la finalitat de millorar l’accessibilitat 
i continuïtat assistencial, egarsat ha impulsat un servei de fisioteràpia en línia 
que ha permès als pacients avançar en el seu procés de recuperació des del seu 
domicili. La irrupció de la pandèmia ha accelerat l’ús de la digitalització com a 
eina de transformació, convertint-la en una necessitat per romandre operatius i 
continuar mantenint la qualitat dels nostres serveis.

Fruit de tota l’activitat duta a terme, el Patrimoni Net, que recull els resultats del 
Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial i els propis d’aquest patrimoni, s’ha 
situat en 107 milions d’euros.

No puc finalitzar sense abans agrair als nostres mutualistes, un any més, la con-
fiança que dipositen en nosaltres. I, per descomptat, fer un reconeixement a 
l’equip de professionals d’egarsat. Centrats en el servei a les persones, la seva 
tasca, entrega i vocació de servei ha estat clau en la lluita contra la COVID-19 i els 
seus efectes. En un any marcat per la incertesa social, la complexitat en la gestió i 
la volatilitat normativa, l’entitat ha mostrat la seva capacitat de resiliència i adap-
tació enfront de les múltiples iniciatives i requeriments legalment establerts per 
pal·liar les conseqüències de la pandèmia, garantint així la continuïtat i prestació 
de serveis malgrat l’adversitat de les circumstàncies.

Ramon Alberich
President
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Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social 
són associacions d’empresaris que, degudament auto- 
ritzades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social i amb 
aquesta denominació, es constitueixen amb la finalitat 
de col·laborar sota la direcció i tutela d’aquest ministeri, 
en la gestió de les contingències d’accidents de treball i 
malalties professionals dels treballadors protegits, sen- 
se ànim de lucre, de conformitat amb les normes del 
reglament esmentat i amb la responsabilitat mancomu- 
nada dels seus membres.

Poden, així mateix, assumir la cobertura de la prestació 
econòmica per incapacitat temporal derivada de contin- 
gències comunes del personal al servei dels empresaris 
associats, així com del subsidi per incapacitat temporal 
del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o 
Autònoms i dels treballadors per compte d’altri inclosos 
en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social te- 
nen les característiques següents: 

Són entitats sense ànim de lucre i estan tu-
telades pel Ministeri de Treball i Seguretat 
Social.

L’elecció d’una mútua o d’una altra és volun-
tat de l’empresari.

Els seus ingressos provenen de les quotes que 
ingressen les empreses i els treballadors per 
compte propi a la Tresoreria General de la Se-
guretat Social.

Les seves activitats estan subjectes a la legis-
lació aplicable i circumscrites a les empreses 
i treballadors per compte propi que tinguin 
centre de treball dins del territori de l’Estat 
espanyol.

Les empreses mutualistes són, al mateix 
temps, propietàries i clients de la mútua.

En el cas d’empreses, les mútues cobreixen les con-
tingències derivades d’accidents de treball i malalties 
professionals i, si ho sol·liciten, la prestació econòmica 
per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna 
i accident no laboral. Des del mes de març de 2007, es 
va atorgar a les mútues la gestió de l’abonament de la 
prestació econòmica per risc durant l’embaràs i la lac-
tància natural i, des del mes de gener del 2011, la gestió 
de la prestació econòmica per a la cura de menors amb 
càncer o altres malalties greus.

En el cas dels treballadors per compte propi, cobre-
ixen la prestació econòmica per incapacitat temporal de-
rivada de contingència comuna i, si ho sol·liciten, des del 
2004, les mútues també els poden donar la cobertura 
d’accident de treball si s’acullen a la millora de l’acció pro-
tectora corresponent a les contingències professionals, 
així com la protecció per cessament d’activitat.

Egarsat va néixer l’1 de gener de 2007 fruit de la fusió de 
dues mútues centenàries, Mútua Egara MATEPSS núm. 
85 i SAT Mútua MATEPSS núm. 16, les quals, a finals de 
l’any 2006, van rebre l’autorització de la Direcció General 
de la Seguretat Social per fusionar-se. Fins ara, les dues 
mútues desenvolupaven independentment la seva acti-
vitat en col·laboració amb la Seguretat Social.

L’1 de gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 35/2014, 
de 26 de desembre, per la qual es modifica el text re-
fós de la Llei General de la Seguretat Social en relació 
amb el règim jurídic de les Mútues d’Accidents de Treball 
i Malalties Professionals de la Seguretat Social, que en 
el seu article 68 va canviar la denominació social de les 
mútues, passant de denominar-se Mútues d’Accidents 
de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social 
a la denominació actual: Mútues Col·laboradores amb la 
Seguretat Social.

Els comptes anuals de l’entitat han estat auditats per la 
Intervenció General de la Seguretat Social.

P r e s e n t a c i ó  d e  l ’ E n t i t a t
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
La nostra missió és respondre eficientment a les ex-
pectatives dels empresaris i atendre les necessitats 
dels treballadors, en col·laboració amb la Seguretat 
Social.

La nostra visió és ser l’entitat referent per la quali-
tat dels seus serveis als empresaris i col·laboradors, 
i aconseguir la satisfacció dels treballadors, a més de 
mantenir un creixement amb solidesa econòmica.

Els nostres valors són:

Anticipació
Dirigim els recursos per avançar-nos a les ex-
pectatives dels nostres clients.

Proximitat
Apropem els serveis als nostres clients i oferim 
un tracte personalitzat, que s’adapta a les seves 
necessitats.

Participació
Fomentem el treball en equip i la implicació de 
tots per aconseguir un objectiu comú, compar-
tint la informació i els coneixements.

Innovació
Promovem l’alta capacitat resolutiva que pro-
porcionen la investigació i el desenvolupament, 
la docència, la difusió dels coneixements i un 
avançat equipament tecnològic.

Agilitat
Enfoquem la nostra gestió perquè sigui eficaç 
en la disponibilitat dels nostres serveis i mini-
mitzem el temps de resolució de les demandes 
dels clients.

Millora Contínua
Garantim una alta qualitat de servei i competi-
tivitat, donant seguretat als clients per obtenir 
la seva confiança.

Responsabilitat Social
Gestionem recursos públics, amb eficàcia i efi-
ciència, per contribuir al desenvolupament sos-
tenible de la nostra societat.
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ÒRGANS DE GOVERN I PARTICIPACIÓ

Junta Directiva
Sr. RAMON ALBERICH FERRER President

Sr. CARLOS GARRIGA SELS  Vicepresident 1º

Sr. JOAN MIQUEL TORRAS TORRAS Vicepresident 2º

Sr. JOSEP CARBONELL TARRÉS Vicepresident 3º

Sr. ALBERT VENTURA MALLOFRÉ Secretari

Sra. TANIA NADAL VICENS  Vicesecretaria

Sra. PATRICIA BUSTO BARRERA Vocal 1ª

Sr. JAUME TINTORÉ BALASCH Vocal 2º

Sra. IMMACULADA AMAT AMIGÓ Vocal 3ª

Sra. SÍLVIA MARTÍ ESCURSELL  Vocal 4ª

Sra. NÚRIA BETRIU SÁNCHEZ  Vocal 5ª

Sr.  JOSEP MUNTASELL RUIZ  Treballador per compte propi

Sr. SERGI DURÁN REYES   Representant dels treballadors

Comissió de Control i Seguiment
Sr. RAMON ALBERICH FERRER President

Sr. GABRIEL TORRAS BALCELL  CEOE

Sr. JORDI CASAS CADEVALL   CEOE

Sra. NÚRIA AYMERICH ROCAVERT CEOE

Sr. JOSEP M. BOSCH VECIANA CEOE

Sra. MONTSERRAT MALÉ SOLÉ CCOO

Sra. MARISOL DE DIOS DE DIOS CCOO

Sra. TRINIDAD EXPÓSITO RICO  CCOO

Sr. ÁNGEL DE DIOS MURILLO  UGT

Sra. CARMEN CORONADO GALLEGO UGT

Comissió de Prestacions Especials
Sr. LEO TORRECILLA GUMBAU  President

Sr. SANTIAGO ARENAS ORTIZ  UGT

Sra. OLGA RIVAS CASALED   CCOO
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HOSPITAL EGARSAT
L’Hospital tanca l’any 2020 amb la renovació de les ins-
tal·lacions de la planta del soterrani 2.

Després d’un any difícil, en el qual el principal objectiu 
ha estat la incorporació de nous circuits i l’adaptació a 
les noves normes de seguretat per a la contenció de la 
pandèmia de la COVID-19, l’Hospital ha aconseguit fina-
litzar la totalitat de les obres de la planta del soterrani 
2, destinada, una part, a zona de serveis d’accés privat, i 
una altra a la implantació, renovació i ampliació del nou 
laboratori de biomecànica, així com de nous despatxos 
destinats al circuit de preoperatoris amb la visita d’infer-
meria i d’anestèsia.

Els serveis d’accés privat disposen d’una àmplia farmà-
cia, amb magatzem de productes sanitaris que proveeix 
a tot l’Hospital en horari diürn, on se segueixen uns es-
trictes controls de verificació de medicació; una cuina, 
molt espaiosa, amb previsió d’oferir menjar elaborat en 
les nostres instal·lacions; un laboratori d’anàlisis clíni-
ques, i els vestuaris de tot el personal.

En la zona d’accés públic s’ha prioritzat millorar l’expe-
riència dels nostres pacients, tenint en compte un dis-
seny d’aspectes estètics i de confortabilitat amb l’objec-
tiu de generar un impacte agradable.

En l’àmbit operatiu, s’ha instal·lat tot el laboratori amb 
la renovació i ampliació dels equipaments, millorant la 
facilitat d’accés a aquest. El disseny, amb una àmplia re-
cepció i vuit sales entre les quals es troben tots els equi-
paments del laboratori de biomecànica, pretén millorar 
l’assistència a l’àrea.

En l’àmbit estratègic, la nostra unitat de biomecànica, 
que és pionera a Espanya i de referència en el sector, 
distingida per la Societat Europea d’Anàlisi del Movi-
ment en adults i nens (ESMAC) com a centre acreditat, 
té previst actualitzar gran part del laboratori de l’anàlisi 
del moviment en 3D i de la marxa. 

L’avantatge fonamental de l’avaluació objectiva que 
proporcionen les proves de biomecànica és disposar 
de dades fiables que ajuden a dinamitzar millor, més 
ràpida i adequadament els pacients, fet que reverteix 
en una millor i més eficient atenció i recuperació de la 
funcionalitat.

Les Unitats avaluadores del laboratori de biomecànica 
previstes de ser situades en el soterrani 2 són:
 

• Laboratori d’anàlisi del moviment i de la marxa, 
previst en una gran sala.

Unitat de baropodemetria i anàlisi baropodo-
mètric de les pressions plantars.

Anàlisi del moviment en 3D.

Anàlisi cinemàtica i cinètica (plataformes de 
força) de la marxa en 3D.

Electromiografia cinesiológica.

• Unitat d’estudi i tractament dels trastorns de 
l’equilibri i del vertigen.

• Unitat de valoració integral de la mà i extremitat 
superior.

• Unitat d’avaluació de la força muscular amb dina-
mometria isocinètica.

D’extremitats.

De tronc.

• Unitat de valoració del raquis lumbar amb electro-
miografia de superfície.

• Unitat de valoració de raquis cervical.

Dinamometria cervical.

Anàlisi del moviment cervical.

• Unitat d’avaluació objectiva de la capacitat funcio-
nal (Evaltech TM).

• Unitat d’avaluació del dolor generalitzat i la fatiga.
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CENTRES PROPIS
Egarsat disposa de centres propis en bona part del territori nacional per oferir un suport de proximitat i per-
sonalitzat als mutualistes en relació amb les gestions administratives necessàries i amb tot el que fa referèn-
cia a l’assessorament en temes laborals i de la Seguretat Social.

Tanmateix, disposa de centres assistencials propis i concertats, i posa al servei dels seus mutualistes una ex-
tensa xarxa que cobreix tot el territori per atendre les necessitats d’assistència i els serveis mèdics.

ANDALUSIA
Almería
c/ Jardines de Medina, 1
04006 Almería
Tel. 950 254 300 - Fax 950 264 456

Granada
Camino de Ronda, 75 local
18004 Granada
Tel. 958 522 752 - Fax 958 522 696

ASTÚRIES
Oviedo
c/ Dr. Melquíades Cabal,
10 bajos
33011 Oviedo
Tel. 985 207 217 - Fax 985 203 013

CANÀRIES
Las Palmas de Gran Canaria
Av. José Mesa y López, 85
1a planta, oficina 5
35010 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 332 311 - Fax 928 270 228

CANTABRIA
Santander
c/ Los Escalantes, 7 principal 
derecha
39002 Santander
Tel. 942 227 697 - Fax 942 227 713

CASTELLA LA MANXA
Albacete
c/ Gracia, 15 bajos
02005 Albacete
Tel. 967 590 099 - Fax 967 239 005

CASTELLA I LLEÓ
León
Av. Condesa de Sagasta, 6 bajos 
24001 León
Tel. 987 233 353 - Fax 987 237 726

CATALUNYA
Hospital egarsat
Av. Tibidabo, 20
08022 Barcelona
Tel. 932 127 000 - Fax 934186478

Abrera
c/ Progrés, 28 nau 4
Polígon Industrial Sant Ermengol 
II 
08630 Abrera
Tel. 937 704 798 - Fax 937 704 847

Badalona
c/ Juli Garreta, 4-6
08911 Badalona
Tel. 933 844 462 - Fax 933 841 422

Barcelona Centre
Av. Josep Tarradellas 20-30 
08029 Barcelona
Tel. 934 306 868 - Fax 934 301 105

Barcelona Diagonal Mar
c/ Josep Pla, 2 (cantonada Passeig 
García Fària) Torre Diagonal Mar 
Edifici B, Local 3-4
08019 Barcelona
Tel. 933 562 474 - Fax 933 560 969

Castellar del Vallès
c/ Berguedà, 43 (ctre. serveis)
Pol. Ind. Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937 148 787 - Fax 937 143 799

Cornellà de Llobregat
Av. del Maresme, 33
(Edifici WTC Almeda Park 1)
08940 Cornellà de LLobregat
Tel. 934 139 191 - Fax 934 139 192

Figueres
Plaça del president Josep Tarrade- 
llas, s/n
17600 Figueres
Tel. 972 676 481 - Fax 972 675 534

Girona
c/ Santa Eugènia, 11
17005 Girona
Tel. 972 212 116 - Fax 972 212 908

Granollers
c/ Girona, 34
08402 Granollers
Tel. 938 792 796 - Fax 938 707 653

LLeida
Av. Estudi General, 1
25001 LLeida
Tel. 973 282 277 - Fax 973 265 384

Manresa
c/ Carrasco i Formiguera, 36
08242 Manresa
Tel. 938 787 370 - Fax 938 787 373

Mataró
Plaça España, 6-7
08301 Mataró
Tel. 937 962 916 - Fax 937 907 229

Mollet del Vallès
Rambla Pompeu Fabra, 3
08100 Mollet del Vallès
Tel. 935 709 840 - Fax 935 706 572

Rubí
Passeig de les Torres, 55
08191 Rubí
Tel. 936 972 661 - Fax 936 997 551

Sabadell
c/ Illa, 45-51
08202 Sabadell
Tel. 937 251 300 - Fax 937 265 702

Sant Cugat del Vallès
Av. Roquetes, 63-65 Edifici B,
Planta 1
08174 Sant Cugat Del Vallès
Tel. 935 829 627 - Fax. 935 829 640

Sant Feliu de Guíxols
c/ Girona, 164
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. 972 822 759 - Fax 972 822 150

Sant Quirze del Vallès
c/ Vallcorba, 5-7
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 937 216 748 - Fax 937 210 277
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Tarragona
Rambla Nova, 127 entresòl 1ª
43001 Tarragona
Tel. 977 245 406 - Fax 977 244 329

Terrassa
c/ García Humet, 40
08221 Terrassa
Tel. 937 458 000 - Fax 937 458 004

Vic
c/ Gurb, 102 cantonada Plaça 
Mil·lenari
08500 Vic
Tel. 938 867 303 - Fax 938 867 305

Viladecans
Passeig de la Marina, 9
08840 Viladecans
Tel. 936 379 552 - Fax 936 378 961

GALICIA
Lugo
Ronda José Castiñeira esquina 
con  Enriqueta Otero, 2-3
27002 Lugo
Tel. 982 284 733 - Fax 982 284 185

Pontevedra
c/ Jofre de Tenorio, 8, bajos
36002 Pontevedra
Tel. 986 869 394 - Fax 986 869 395

LA RIOJA
Logroño
c/ Siete Infantes de Lara, 4 bajos
26007 Logroño
Tel. 941 214 006 - Fax 941 214 005

MADRID
Madrid
Plaza de Santa Bárbara, 5, 1r piso
28004 Madrid
Tel. 913 085 520 - Fax 913 080 045

MÚRCIA
Cartagena
c/ Budapest, 10.38, local 2
(Edificio Servicios Múltiples del 
Parque del Mediterráneo)
30353 Cartagena
Tel. 968 527 187 - Fax 968 321 468

Murcia
c/ Cosmógrafo Diego Pérez, 12
30007 Murcia
Tel. 968 202 880 - Fax 968 205 077

PAÍS BASC
Bilbao
c/ Juan Ajuriaguerra, 4 A-Lonja
48009 Bilbao
Tel. 944 240 388 - Fax 944 352 094

Vitoria
c/ San Prudencio, 29
Edificio Ópera 2ª pl. of. 33-34
01005 Vitoria
Tel. 945 140 063 - Fax 945 138 730

VALÈNCIA
València
c/ Onteniente, 5
46008 València
Tel. 963 850 936 - Fax 963 540 102
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P r e s e n t a c i ó  d e  l ’ E n t i t a t

POLÍTICA DE QUALITAT
Egarsat Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 276 té com a principal objectiu 
l’obtenció de la màxima satisfacció de les empreses mutualistes, pacients i personal d’egarsat 
respecte a “totes les activitats efectuades de conformitat amb la legislació aplicable a les Mútues 
Col·laboradores amb la Seguretat Social” impulsant accions per la reducció de la sinistralitat, 
atenent accidents de treball i malalties professionals, així com una gestió encaminada a garantir 
la satisfacció dels treballadors i col·laboradors vinculats a l’entitat, complint, en tot moment, amb 
els requisits legals aplicables.

La Direcció d’egarsat reconeix la força estratègica de la qualitat com a instrument fonamental 
per a la consecució de la seva missió i visió, per la qual cosa es compromet explícitament a 
potenciar la millora contínua revisant l’eficàcia del sistema de qualitat ISO 9001:2015, que permet 
el desplegament de la seva missió, visió i valors, plantejats en 5 objectius estratègics:

• Qualitat del servei a les empreses mutualistes

• Qualitat del servei als col·laboradors

• Satisfacció dels treballadors de les empreses mutualistes (pacients) 

• Creixement

• Solidesa econòmica del seu patrimoni històric

La qualitat és fruit de la participació de tots i cadascun dels empleats.

En funció d’aquests objectius s’establiran anualment les línies estratègiques que s’apliquessin en 
tots els nivells de l’organització.

Les accions d’egarsat per gestionar la qualitat dels seus serveis són: el control de les activitats 
dirigides a la integració dels treballadors accidentats o afectats als seus respectius llocs de treball 
en el menor termini possible i amb les majors garanties de curació, així com la rapidesa en la 
tramitació i liquidació de les prestacions econòmiques que corresponguin.

La Direcció d’egarsat avaluarà de forma continuada, el grau de satisfacció dels seus diferents 
clients (mutualistes, pacients i treballadors) respecte a la prestació dels seus serveis, amb accions 
que inclouen l’eficàcia de les accions correctives adoptades.

Egarsat assegurarà que la política de qualitat sigui coneguda, entesa, aplicada i mantinguda al 
dia en tots els nivells de l’organització, mitjançant la posada en marxa dels canals de comunicació 
adequats, l’assignació dels recursos necessaris i l’adopció de les mesures que garanteixin que les 
activitats es compleixen en les condicions adequades.

Egarsat es compromet també, en matèria de seguretat i salut laboral, a aconseguir un entorn de 
treball segur i saludable.

Sant Cugat del Vallès, 10 de setembre de 2018

Albert Duaigues 
Director Gerent
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CERTIFICACIONES

Norma UNE - EN ISO 9001: 2015
L’entitat va renovar, al desembre de 2020, la Certifi-
cació del Sistema de Qualitat conforme als requisits 
de la norma UNE-ISO 9001:2015, emesa per l’Entitat 
de Certificació Aenor, per a totes les seves activitats 
efectuades de conformitat amb la legislació aplicable 
a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social 
en la seva Seu Central i centres.

Segell de qualitat europea EFQM +500
L’any 2018, egarsat va renovar el Segell 
d’Excel·lència Europea +500 atorgat per 
Bureau Veritas i el Club d’Excel·lència en 
Gestió, de conformitat amb els princi-
pis i criteris del model EFQM (European 
Foundation for Quality Management). És 
el segell de màxima qualitat que s’atorga 
per part del Club d’Excel·lència en Ges-
tió. Aquesta renovació té vigència fins al 
novembre de 2021.
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La xifra d’empreses associades (CCC) a egarsat pel tancament de l’exercici es va 
situar en 35.536, xifra lleugerament inferior a la de l’anterior exercici, degut so-
bretot a l’impacte socioeconòmic global a conseqüència de la pandèmia provoca-
da pel virus de la COVID-19. Un total de 24.593 empreses associades tenien subs-
crita la prestació econòmica per contingències comunes, la qual cosa representa 
un 69% del total de CCC.

Quant als treballadors protegits, es van aconseguir els 263.399, pel mateix mo-
tiu descrit en les empreses, la xifra de treballadors és inferior a l’aconseguit en 
el final de l’exercici anterior. Del nombre total de treballadors, 189.604 tenien 
contractada la prestació econòmica d’incapacitat temporal derivada de contin-
gències comunes, representant un 72% de la xifra global.

El nombre de treballadors per compte propi adherits es va situar en 63.495 amb 
cobertura per contingències professionals, dels quals 63.409 disposaven de la 
cobertura per contingències comunes, en tots dos casos s’ha mantingut l’afiliació 
respecte a l’any anterior. Quant a la protecció per Cessament d’Activitat, durant 
l’any 2020 s’ha aconseguit una xifra total a final d’any de 59.238 treballadors, su-
posant un increment del 4,2% dels adherits per aquesta cobertura en referència 
a l’any 2019.

Per sectors d’activitat, un 60% de les empreses associades pertanyien al sector 
Altres Serveis, un 20% al sector Comerç, un 9% a Industria, un altre 9% a Cons-
trucció i el 2% restant pertanyien a Agricultura i Pesca

Pel que a treballadors per compte propi es refereix, la distribució va ser similar, 
amb un 53% pertanyent al sector Altres Serveis, un 23% al sector Comerç, un 14% 
a Construcció, un 8% a Indústria i un 2% a Agricultura i Pesca.

Finalment, i atesa la dimensió de l’empresa, un 78% de les mateixes van tancar 
l’exercici 2020 amb una plantilla d’entre 1 i 5 treballadors, un 20% entre 6 i 50 
treballadors, un 1% entre 51 i 100 treballadors, i les empreses amb més de 100 
treballadors no van aconseguir l’1%.

A f i l i a c i ó
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Afiliació por compte d’altri
Magnituds comparatives d’Afiliació

 Empreses associades per NIF  2019 2020 %Var. 2020/19

Contingències professionals 34.280 32.700 -4,61

Contingències comunes 23.420 22.436 -4,20

 Treballadors protegits i adherits 2019 2020 %Var. 2020/19

Contingències professionals

per compte d’altri 282.333 263.399 -6,71

per compte propi 63.784 63.495 -0,45

Total per contingències professionals 346.117 326.894 -5,55

Contingències comunes

per compte d’altri 203.025 189.604 -6,61

per compte propi 63.694 63.409 -0,45

Total per contingències comunes 266.719 253.013 -5,14

Cessament Activitat RETA 56.836 59.238 4,23

Compte d’Altri - Accident de Treball 
Empreses i treballadors mutualistes per sector d’activitat (desembre 2020)

 Sector d’activitat Treballadors % Empreses (CCC) %

Agricultura i Pesca 2.434 0,9 661 1,9

Indústria 42.793 16,2 3.154 8,9

Construcció 17.610 6,7 3.138 8,8

Comerç 43.058 16,3 7.170 20,2

Altres Serveis 157.504 59,8 21.413 60,3

Total general 263.399 100,0 35.536 100,0

Compte d’Altri - Contingència Comuna
Empreses i treballadors mutualistes per sector d’activitat (desembre 2020)

 Sector d’activitat Treballadors % Empreses (CCC) %

Agricultura i Pesca 1.430 0,8 397 1,6

Indústria 35.721 18,8 2.376 9,7

Construcció 13.814 7,3 2.266 9,2

Comerç 35.649 18,8 5.264 21,4

Altres Serveis 102.990 54,3 14.290 58,1

Total general 189.604 100,0 24.593 100,0
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Compte Propi
Treballadors per sector d’activitat (desembre 2020)

 Sector d’activitat Adherits AT % Adherits CC % 

Agricultura i Pesca 1.555 2,4 1.470 2,3

Indústria 5.184 8,2 5.183 8,2

Construcció 8.706 13,7 8.706 13,7

Comerç 14.790 23,3 14.790 23,3

Altres Serveis 33.260 52,4 33.260 52,5

Total general 63.495 100,0 63.409 100,0

Empreses i treballadors associats per dimensió d’empresa (desembre 2020)

Dimensió
Agrupats per NIF Agrupats per CCC

Empreses % Trab. % Empreses % Trab. %

Entre 1 i 5 treballadors 25.476 77,9 47.558 18,1 27.591 77,6 51.386 19,5

Entre 6 i 50 treballadors 6.520 19,9 92.275 35,0 7.240 20,4 103.540 39,3

Entre 51 i 100 treballadors 398 1,2 28.088 10,7 426 1,2 30.044 11,4

Més de 100 treballadors 306 0,9 95.478 36,2 279 0,8 78.429 29,8

Total general 32.700 100,0 263.399 100,0 35.536 100,0 263.399 100,0
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Ingressos per quotes
Magnituds Globals

Contingències professionals 2019 2020 %Var. 2020/19 % partic. s/
cotizac.

per compte d’altri 165.874.457,98 158.123.338,21 -4,67 60,58

per compte propi 8.003.865,09 9.044.078,37 13,00 3,46

Total per contingències professionals 173.878.323,07 167.167.416,58 -3,86 64,04

Contingències comunes 2019 2020 %Var. 2020/19 % partic. s/
cotizac.

per compte d’altri 72.522.093,11 74.060.500,04 2,12 28,37

per compte propi 12.670.955,93 13.567.709,75 7,08 5,20

Total per contingències comunes 85.193.049,04 87.628.209,79 2,86 33,57

Cessament Activitat RETA 5.549.148,72 6.229.906,38 12,27 2,39

Total ingressos per quotes 264.620.520,83 261.025.532,75 -1,36 100,00
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G e s t i ó  S a n i t à r i a  d e 
C o n t i n g è n c i e s  P r o f e s s i o n a l s

ANÀLISI DE POBLACIÓ ATESA 
En aquesta àrea prestem serveis als treballadors de les nostres empreses en diferents àmbits dins de les contin-
gències professionals, tant en les prestacions de caràcter sanitari (accidents de treball i malalties professionals) 
com a econòmic (prestació d’incapacitat temporal i permanent, segons cada situació, així com, prestacions de 
risc per l’embaràs i lactància natural), referides als serveis sanitaris i recuperadors destinats a la cobertura de 
prestacions en l’acció protectora de la Seguretat Social.
             
Distribució per sexe i edat
En la distribució de la població atesa per gèneres, continua revocant-se per sisè any consecutiu la tendència 
d’increment percentual de dones treballadores amb relació als homes. Les dones han patit el 27,30% 
dels accidents enfront del 30,97% al qual va arribar en 2019. Això pot ser fruit de la disminució de la taxa 
d’activitat més acusada en les dones que en els homes en aquesta pandèmia.

Distribució per sexe

Home

Dona

72,70%

27,30%
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Pel que fa a l’edat, segueix el període d’estabilització de la distribució per segments dels pacients atesos. Es 
constata que no ha aturat la tendència de l’envelliment dels pacients, ja que, gairebé un terç dels treballa-
dors, es troben en la franja que va dels 35 als 45 anys. L’indicador de nombre de treballadors atesos de 25-34 
anys, després de tres anys en ascens, en aquest exercici ha descendit lleugerament, en el 2019 estàvem en 
un 19,93% passant a 17,78%. En termes generals, segueix la línia d’envelliment dels treballadors que pateixen 
accidents, són els joves els qui continuen patint la disminució de la contractació i això es reflecteix en les da-
des estadístiques. Caldrà observar, per tant, com evoluciona a mig termini aquest indicador, i si es recupera 
l’activitat econòmica.

Podem confirmar que l’índex d’incidència de sinistralitat es torna a centrar en els treballadors de les franges 
centrals, entre els 35 i els 54 anys, la incidència no presenta grans variacions internes, per tornar a descendir 
a partir dels 55 anys. Les xifres ratifiquen al col·lectiu de treballadors de mitjana edat com a grup d’especial 
atenció quant a la seva sinistralitat laboral.

Distribució per edat

Distribució per tipus de centre
Pel que fa al tipus de centre on es realitza la primera 
atenció, en relació amb la seva titularitat, es manté 
el predomini dels atesos en centres propis d’egarsat 
i centres de mútues col·laboradores, continua repre-
sentant pràcticament 3 de cada 4 pacients atesos. 
Així, els atesos amb mitjans propis i d’altres mútues 
han passat del 72,74% en l’exercici 2020 al 78,4%. La 
seguretat pels pacients d’atendre’s en un centre as-
sistencial protegit de la COVID-19 ha enfortit la ten-
dència a anar a centres propis del sector. El model 
de qualitat assistencial seleccionat pels pacients és 
l’atenció en centres especialitzats en processos labo-
rals.

Al 2020, hi ha hagut un increment un 3,99% els pa-
cients assistits en centres propis, un lleuger incre-
ment dels pacients assistits per centres Suma. En un 
any complex hem iniciat sinergies amb altres mútues 
del sector per a l’atenció dels nostres pacients.

D’altra banda, torna a baixar per segon any conse-
cutiu l’activitat en centres externs versus a l’activitat 
pròpia. Continuem consolidant aquesta tendència a 
través de l’ampliació de serveis i unitats assistencials 
pròpies, ampliant els recursos propis per propiciar 
una millor qualitat del servei.

Centres de primera atenció

<25

25-34

35-44

45-54

55-64

>65 1,44%

15,37%

29,92%

28,65%

69,10%

8,54%

0,76%

21,60%

17,78%

6,85%

5% 15% 25%10% 20% 30% 35%

Centres propis egarsat

Centres Suma

Altres Mútues

Centres externs
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ANÀLISI DE PROCESSOS INICIATS

Processos iniciats
En 2020, es va prestar atenció mèdica en un total de 23.563 processos, disminuint considerablement el nom-
bre de processos iniciats. Concretament, es van produir un total de 9.374 processos menys que en l’exercici 
anterior, un 28,46% menys de processos iniciats. El 42% de les atencions mèdiques de treballadors prote-
gits per egarsat van comportar incapacitat temporal amb la seva corresponent prestació econòmica, confir-
mant-se una estabilització respecte als darrers dos anys. En el 58% dels casos no va ser necessari establir cap 
període de baixa laboral per a la seva recuperació.

El restant 5% va correspondre a pacients de les altres mútues col·laboradores atesos en centres d’egarsat, 
alineant-nos amb l’objectiu de Suma, mantenir la totalitat dels serveis i la cobertura nacional a tots els mu-
tualistes de les sis entitats.

Les contingències professionals iniciades en el 2020 han decrescut un 28,46% respecte al 2019 conseqüència 
d’un any marcat per la COVID-19. Haurem d’observar els pròxims anys per normalitzar la situació generada 
per l’estat d’alarma.

Anàlisi de processos iniciats

36,2%

4,2%51,3%

3,7%
4,6%

Amb prestació econòmica - 
Compte d’Altri 8.533

Amb prestació econòmica - 
Compte Propi 981

Sense prestació econòmica - 
Compte d’Altri 12.091

Sense prestació econòmica - 
Compte Propi 873

Suma 1.085

23.563
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COEFICIENTS

Incidència mitjana mensual
La incidència mitjana mensual és la mitjana de 
baixes produïdes mensualment per cada mil treba-
lladors protegits.
 
Per als treballadors per compte d’altri, la incidèn-
cia va ser de 2,8 per cada mil, és la incidència més 
baixa en l’última dècada. S’haurà d’analitzar, en pos-
teriors exercicis, si recuperem les constants d’anys 
anteriors que estàvem entorn del 4,0 per cada mil, 
o sense l’impuls de les noves tendències de treball 
conseqüència de la pandèmia ens donaran un enfo-
cament diferent. Quant als treballadors per compte 
propi, l’índex d’incidència va ser de 1,3 per cada mil, 
un lleu descens respecte a l’exercici anterior.

En l’anàlisi de tendències i factors que influeixen en 
la incidència mitjana, és convenient subratllar que 
les causes es relacionen en l’actualitat amb l’evolu-
ció de l’ocupació i la seva precarietat, conseqüència 
de l’estat d’alarma, de les noves formes de gestió del 
treball, la qual cosa, sumant a l’impacte de la crisi 
econòmica, pot dibuixar un nou escenari.

Prevalença mitjana
La prevalença mitjana és el nombre de treballa-
dors en situació de baixa mèdica diaris per cada 
mil treballadors.
  
Pels treballadors per compte d’altri, la mitjana va ser 
de 5,3 treballadors en situació d’incapacitat tempo-
ral per cada mil, s’eleva aquest índex respecte a l’any 
2019, no obstant això, hem de continuar atents per 
observar l’evolució. Per als treballadors per compte 
propi, també ascendeix considerablement, la recu-
peració econòmica 2019 sota la incidència en 1,20 
treballadors en situació de baixa respecte al 2020 
on la incidència aconsegueix a 2,80 treballadors per 
cada mil. 
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Tipologia dels processos laborals
Els processos laborals derivats d’accidents en des-
plaçaments van suposar el 12,7% mantenint-se la 
tendència respecte als dos anys anteriors. És des-
tacable que, fins i tot havent-hi hagut confinament, 
l’indicador tingui la mateixa tendència.

Quant a la tipologia de processos per lesions provo-
cades, els diagnòstics més freqüents corresponen 
al grup de luxacions i esquinços que representa un 
13% de les baixes laborals que s’ha registrat al llarg 
de l’any, que juntament amb el grup de contusions 
11% destaquen com a diagnòstics més prevalents, 
totes elles patologies osteomusculars, aquests ín-
dexs es mantenen com en anys anteriors, juntament 
amb els processos causats per sobreesforç on està el 
grup de dorsàlgies i cervicàlgies. Respecte al grup de 
patologies traumàtiques, cal destacar que després 
d’augmentar per dos anys consecutius les ferides i 
fractures, aquest any de pandèmia aquest entorn a 
l’11%, ha baixat 5% respecte a l’any anterior, tot i que 
continuen mantenint-se la durada mitjana d’aques-
tes patologies. Respecte a les fractures són les pa-
tologies de major complexitat i de les quals més re-
tarden la incorporació a l’activitat laboral, tot i que 
solament representessin el 5% dels accidents.

Resulta rellevant i seguim en la mateixa línia que 
anys anteriors, una tercera part dels accidents labo-
rals afectessin les extremitats, sent les mans la part 
del cos lesionada amb major freqüència. Matisar que 
aquesta ràtio té una lleu disminució després de tres 
anys consecutius d’ascens. També és destacable que 
un 14% dels accidents afecten la columna vertebral 
(dorsàlgies i cervicàlgia bàsicament).

Quant a la forma en què es van produir, el sobrees-
forç va ser el mecanisme lesional de major freqüèn-
cia donant-se en més una quarta part dels accidents 
i en gairebé un de cada quatre persones dels quals 
van cursar amb baixa laboral un 24%, seguit del xoc 
amb objecte en moviment en un 22,1%.

% Durada 
mitjana

Agrupació Diagnòstica

Luxacions-Esquinços 13% 47,3

Contusions 11% 40,5

724 (Dorsàlgies) 8% 23,5

Fractures 6% 139,1

723 (Cervicàlgies) 6% 29,8

Ferides 5% 35,2

726 (Entesopaties) 2% 72,9

Cremades 1% 27,4

Altres 48% 41,0

%

Lloc

Centre de treball 84,4%

Desplaçament dins de la jornada laboral 4,3%

A l’anar o tornar de la feina (in itinere) 8,4%

En un altre centre o lloc de treball      2,8%

Part del cos afectada

Mans i canells 24,2%

Esquena, tòrax, abdomen i costats 13,9%

Extremitats inferiors (excepte peus) 11,7%

Extremitats superiors (excepte mans) 11,2%

Peus 10,6%

Ulls 8,4%

Altres 5,7%

Lesions múltiples 5,2%

Coll 4,8%

Crani i cara (excepte ulls) 4,4%

Forma

Sobreesforç 24,4%

Xoc amb objecte en moviment 22,1%

Aixafament contra objecte immòbil 19,6%

Contacte amb objecte material, tallant, 
punxant,... 12,8%

Corrents elèctrics, foc, temperatures, 
subst. perilloses 6,7%

Atrapaments 3,2%

Ofegaments o quedar sepultat 0,2%

Altres / No definits 11,0%
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ANÀLISI DE PROCESSOS 
FINALITZATS
Durant l’any 2020 es van gestionar 14.260 altes.

El 93% de les altes van pertànyer a treballadors per 
compte d’altri, mentre que els treballadors per comp-
te propi i els treballadors afiliats a altres mútues amb 
acords de col·laboració van representar l’activitat 
restant.

Quant a la durada mitjana dels processos, s’ha esta-
blert un augment respecte a l’exercici anterior, tant 
en els treballadors per compte d’altri com els treba-
lladors autònoms. El 2020 és significatiu per tenir 
les mitjanes més altes dels últims 10 anys, sobretot 
s’evidencia en la durada mitjana dels treballadors 
per compte propi amb un augment de la durada mi-
tjana de la baixa d’un 16,4% respecte l’any anterior, 
els perjudicis de la COVID-19 provoca que l’indicador 
sigui menys homogeni quant a la seva evolució.

Processos finalitzats per règim Durada mitjana

20

60

40

Cuenta ajena Cuenta propia

2016

2017

2018

2019

2020

39
,2

54
,1

36
,5

42
,8

38
,9

49
,5

38
,5

43
,7

37
,9

37
,7

2016 2017 2018 2019 2020

Compte d’Altri 36,5 38,9 38,5 37,9 39,2

Compte Propi 42,8 49,5 43,7 37,7 54,1

93,2%

4,7%
2,1%

Altes

Compte d’Altri 13.289

Compte Propi 673

Suma 298

14.260



23

M
EM

ò
R

IA
 2

0
20

  
  
In
s
t
it
u
c
io
n
a
l

G e s t i ó  S a n i t à r i a  d e  C o n t i n g è n c i e s  P r o f e s s i o n a l s

Tipologia d’altes de les contingències professionals
La finalització dels processos es va saldar l’any 2020 amb 13.752 altes per curació similar a l’exercici anterior. 
Els processos amb proposta d’incapacitat van ser de 194, on 130 altes van finalitzar amb lesions permanents 
no invalidants i 64 altes amb seqüeles definitives, la qual cosa suposa un descens del 62,58% respecte l’any 
precedent. La crisi de la pandèmia ha dibuixat una tendència sobtada a la baixa de processos que acaben 
amb lesions permanents. Haurem d’estar expectants per conèixer l’evolució a mitjà termini. En el 33% dels 
casos van ser acompanyades de proposta d’incapacitat permanent en algun dels seus graus, impedint als 
treballadors la reincorporació al seu lloc de treball de manera definitiva.

Es manté, per segon any consecutiu, els accidents greus amb defunció, un total de 16 treballadors respecte 
als 15 i 19 defuncions dels anys anteriors. Lamentem profundament la pèrdua d’aquestes vides.

Tipus d’Alta Altes

Curació 13.752

Amb proposta d’incapacitat

Lesió permanent no invalidant 130

Incapacitat permanent parcial 2

Incapacitat permanent total 58

Incapacitat absoluta 3

Gran invalidesa 1

Defunció 16
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ACTIVITAT

Activitat ambulatòria en centres propis
Durant l’any 2020, el model assistencial basat en 
l’atenció integral del pacient amb recursos propis 
que havia aconseguit un ascens en anys anteriors 
descendeix en algunes unitats assistencials i en unes 
altres es manté o es reforça. Aquest procés s’ha ob-
servat en algunes unitats assistencials, especialment 
en Urgències i Primer Nivell que va disminuir la seva 
activitat en un 20% fruit de la situació de confina-
ment de la població i la incertesa social, així com, l’es-
pecialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica on 
també s’ha fet visible, a través de les dades, aquest 
fet amb un descens de visites d’un 10%.
La unitat assistencial de Fisioteràpia va tenir un des-
cens del 40% respecte a l’exercici anterior. La imple-
mentació dels mitjans de prevenció per situar-nos en 
un escenari més estable on la seguretat del profes-
sional i el pacient fossin sòlids, així com la prevenció 
de la salut ha fet descendir l’ocupació de les sales 
de fisioteràpia. No obstant això, ha propiciat que 
els seus professionals a través de la Coordinació de 
Fisioteràpia i el Servei de Medicina Física i Rehabili-
tació posessin en marxa a la fi d’any en prova pilot 
la Telerehabilitació. La Telerehabilitació consisteix a 

realitzar part de la teràpia de manera remota (sense 
presència física en el centre de fisioteràpia) com a 
model Terapèutic. Egarsat aposta per fomentar l’au-
tocura i l’empoderament del pacient, desenvolupant 
un programa alternatiu conjuntament amb la telere-
habilitació per a reduir les llistes d’espera a les sales 
de fisioteràpia que s’havien generat a conseqüència 
de la pandèmia, per fi hem aconseguit llista d’espera 
“zero”. Altres Unitats que per la seva especialitat han 
pogut interactuar amb els pacients de forma no pre-
sencial han augmentat les visites als pacients, és el 
cas del Servei de Medicina Física i Rehabilitació que 
durant la pandèmia va enregistrar un 7% més d’ac-
tivitat que l’any anterior. Respecte a la Unitat assis-
tencial d’Infermeria, la seva actuació ha estat lineal 
respecte a altres anys mantenint la mateixa evolució. 
Aquesta unitat de treball al costat de la d’Urgències 
són les unitats base en les que la mútua coordina la 
seva assistència ambulatòria. D’altra banda, la unitat 
de proves diagnòstiques: Tomografia Axial Automa-
titzada i RMN, que després de l’increment dels últims 
anys, ha descendit un 36% i 23% respectivament. Fi-
nalment, segueix amb lleu descens el Servei de Psi-
cologia.

2019 2020

Urgències i Primer Nivell

Inicials i derivades 20.500 16.357

Successives 31.674 24.784

Especialitats

Traumatologia 9.134 8.375

Rehabilitació 7.413 7.947

Altres actuacions

Sessions Fisioteràpia 108.797 65.102

Actes Infermeria 15.025 15.083

Sessions Psicologia 894 784

Laboratori Biomecànica 1.179 930

RMN 5.693 3.639

TAC 1.650 1.276

50.000

100.000

150.000

200.000

2016 2017 2018 2019
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Activitat hospitalària
Quant a l’activitat quirúrgica hospitalària a nivell ge-
neral ha disminuït. Els ingressos amb activitat prò-
pia han descendit en un 34%, així com, els ingressos 
amb hospitals concertats en un 37%, la coordinació 
de trasllats que estava funcionant a ple rendiment 
no ha pogut dur-se a terme, de la mateixa manera 
es veu reflectit els índexs de les estades realitzades, 
passem del 2019 al 2020 amb una caiguda del 22%, 
baixant en les estades, també en centres concertats 
entorn d’un 37%, per segon any consecutiu acumu-
lem un descens del 108% en aquests dos últims anys, 
això representa una reducció de costos externs im-
portant.

L’estada hospitalària pròpia ha augmentat lleugera-
ment de 4,6 a 5,5 dies de mitjana, el nostre Hospi-
tal recull casos complexos de microcirurgia i unitat 
de reimplants que requereixen més dies d’estada. 
Es continua observant una estada mitjana superior 
en els ingressos hospitalaris amb mitjans aliens, de 
9,5 dies de mitjana, es constata la importància dels 
equips quirúrgics propis que permetin obtenir va-
lors d’eficiència quirúrgica molt més elevats. Així ho 
reflecteixen les dades de l’estada mitjana al nostre 
Hospital, que gira entorn de 5,5 dies, sensiblement 
inferior a l’estada mitjana dels processos quirúrgics 
en centres concertats. Reforcem amb línia estratègi-
ca la contínua evolució de l’especialització del nostre 
equip de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica amb 
l’objectiu d’una millora contínua en l’atenció dels pa-
cients i la seva qualitat de vida.

2019 2020 Inc.

Hospital egarsat

Núm. Ingressos 602 395 -34%

Estades 2.789 2.181 -22%

Estada mitjana 4,6 5,5 19%

Activitat quirúrgica pròpia en altres centres

Núm. Ingressos 0 0 0

Estades 0 0 0

Estada mitjana 0 0 0

Activitat concertada

Núm. Ingressos 241 153 -37%

Estades 2.355 1.453 -38%

Estada mitjana 9,8 9,5 -3%

Total contingència professional

Núm. Ingressos 843 548 -35%

Estades 5.144 3.634 -29%

Estada mitjana 6,1 6,6 9%
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RISC DURANT L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA NATURAL
La prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural ha descendit en un 26% i 12% respectivament.

El nombre de casos acceptats de risc durant l’embaràs va ser de 1.021, és la primera vegada en els últims cinc 
anys que es reverteix a negatiu aquesta dada.

Quant a la seva durada, que continua fluctuant lleugerament en els últims anys, la durada mitjana va ser de 
93 dies respecte al 2019 que va estar en 94,3. Així i tot continua abastant com a mitjana els tres últims mesos 
de l’embaràs. No obstant això, el risc per lactància ha notat un lleuger descens passant de 161,9 dies a 150 
dies.

Casos acceptats en funció del risc
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INFORME DE GESTIÓ
En l’exercici 2020, els indicadors establerts durant l’exercici analitzat estan afectats per la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. El Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat 
d’alarma va establir, entre altres coses, la limitació de l’activitat comercial a aquella dedicada a productes de 
primera necessitat fins al començament de la desescalada, així com el confinament de la població, aquesta 
situació genera una diferència substancial de les dades conforme a anys precedents analitzats.

Tot i el descens generalitzat en l’activitat quirúrgica, cal destacar que el nostre Hospital ha acollit a nou mútues 
del sector prestant serveis i instal·lacions: Activa Mútua, Fremap, Intercomarcal, Maz, MC Mutual, Mútua Ba-
lear, Mútua Universal, Umivale i Unió de Mútues. Distingir la capacitat de tots els gestors assistencials impli-
cats creant un ambient de treball propici, implementant noves sinergies entre els professionals assistencials.

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica ha integrat en l’equip nous professionals en les unitats 
assistencials “Unitat de Sèptics” i “Unitat de Reimplants”. L’evolució científica i la complexitat en l’assistència 
sanitària actual, fa necessari comptar amb els millors recursos i amb els professionals més capacitats en cada 
camp.

Implantem un projecte pilot de Telerehabilitació donada la situació d’emergència sanitària i les necessitats 
de les sales de fisioteràpia, és una proposta de teràpia activa secundada amb sessions educatives teòriques i 
pràctiques dirigides al pacient d’unes patologies determinades. Durant l’exercici pròxim incorporarem altres 
patologies i les visites mèdiques, de manera que pròximament la tècnica es podrà utilitzar per realitzar part 
de les visites especialitzades, tractaments i seguiments, complementant així la pràctica presencial en aquells 
pacients al final del procés de rehabilitació.

En referència als nostres centres ambulatoris assistencials propis, el centre assistencial de Girona s’està do-
tant de noves unitats assistencials: Servei de Fisioteràpia, Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdia, diag-
nòstic per la imatge en Ressonància Magnètica i Tomografia Axial Automatitzada.
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ANÀLISI DE POBLACIÓ ATESA
En aquesta àrea s’analitza la població atesa en el con-
trol mèdic i de prestació econòmica de les baixes per 
contingències comunes i accidents no laborals.

Distribució per sexe i edat
La població atesa va mantenir una distribució per sexe 
molt similar entre homes i dones. Es van produir un 
total de 66.942 processos de baixa, la qual cosa suposa 
un descens de la incidència del 30% respecte al 2019. 
Aquests processos de baixa, en un 51,33% dels casos 
van ser homes i el 48,67% restant de dones.

Quant a l’edat i respecte a l’any 2019, es manté una 
proporcionalitat similar a l’exercici anterior.

G e s t i ó  d e  C o n t i n g è n c i e s 
C o m u n e s

Distribució per sexe

Dona

Distribució per edat

<25

0,25%

25-34

10,79%

35-44

22,48%45-54

28,38%

55-64

23,60%

>65

14,50%

5% 15% 25%10% 20% 30%

48,67%

51,33%

Home
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ANÀLISI DE PROCESSOS 
INICIATS
Si distingim el resultat de la població total atesa per 
règims laborals, obtenim el següent resultat:

Compte Altri: 59.491 processos, que en el 
49,60% dels casos van ser de dones i, en el 
50,40%, d’homes.

Compte Propi: 7.451 processos, que en el 
41,26% dels casos van ser de dones i, en el 
58,74%, d’homes.

Del total dels 66.942 processos iniciats, 26.356 van 
comportar prestació econòmica per incapacitat tem-
poral per contingències comunes abonada per egar-
sat, un 15% menys que l’any anterior.

Processos compte propi per sexe

Processos compte d’altri per sexe

Dona

Dona

Home

Home

58,74%

50,40%

41,26%

49,60%

Distribució per règim

Processos amb o sense prestació per règim

88,87%

9,82%

29,55%

1,31%

11,13%

59,32%

% Valor

Compte d’Altri 88,87 59.491

Compte Propi 11,13 7.451

66.942

Valor

Amb prestació econòmica - 
Compte d’Altri 19.781

Amb prestació econòmica - 
Compte Propi 6.575

Sense prestació econòmica - 
Compte d’Altri 39.710

Sense prestació econòmica - 
Compte Propi 876

Total 66.942
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COEFICIENTS

Incidència mitjana mensual
La incidència és la mitjana de nous casos de baixa 
per cada mil treballadors protegits de cada mes.

Per als treballadors per compte d’altri, la incidència 
va ser de 25,79 per cada mil, la qual cosa mostra un 
descens significatiu respecte a l’any anterior, que es 
va situar en 35,09.

Quant als treballadors per compte propi, l’índex d’in-
cidència va ser de 8,70 per cada mil, la qual cosa su-
posa una lleugera disminució respecte l’any anterior.

Prevalença mitjana mensual 
La prevalença mitjana és el nombre de treballa-
dors en situació de baixa per cada mil treballadors 
protegits de cada mes.

L’índex per als treballadors per compte d’altri, la pre-
valença va ser de 33,09 per cada mil, per als treballa-
dors per compte propi va ser de 31,59 observant-se 
un petit increment respecte l’any anterior per a tots 
dos règims.

Evolució incidència per règim Evolució prevalença per règim

Compte d’Altri Compte Propi

35,09

25,79

9,51
8,70

2019 2020
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ANÀLISI DE PROCESSOS FINALITZATS
Fa referència a les altes produïdes durant el període. Es van gestionar 67.239 altes enfront de les 95.621 altes 
del 2019, la qual cosa suposa un descens del 29,68%. Els processos tancats del règim per compte propi tenen 
sempre una durada mitjana superior a la dels del règim general.

Compte d’Altri: 59.897 altes. Durada mitjana: 39,95 dies. 

Compte Propi  : 7.342 altes. Durada mitjana: 95,98 dies. 

Observem que l’evolució en la durada mitjana dels processos, tant per compte d’altri, com per compte propi 
han sofert un clar ascens.

Processos finalitzats per règim Evolució durada mitjana

Durada de les baixes

Compte Propi

Compte Propi

Compte d’Altri

Compte d’Altri

89,08%

63,35%

10,92%

14,95%

14,71%

4,81%
2,18%

Valor

Compte d’Altri 59.897

Compte Propi 7.342

Total Altes 67.239

De 1 a 15 dies

De 181 a 365 dies

De 16 a 45 dies

Més de 365 dies

De 46 a 180 dies
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Patologia dels processos finalitzats

En la taula següent es detallen les patologies dels 
processos d’incapacitat laboral per grups:

Grup  % Processos

Cardiocirculatòria 1,91%

Dermatològica 1,13%

Digestiva 5,12%

Endocrinològica 0,55%

Hematològica 0,12%

Infecciosa 8,00%

Neoplàsiques 1,76%

Neurològica 4,16%

Osteomuscular 24,23%

Psiquiàtriques 7,50%

Respiratòria 15,25%

Símptomes Generals 20,80%

Tocoginecologia 1,21%

Urològica 2,52%

Altres sense diagnòstic 5,76%

Els diagnòstics més freqüents van correspondre, 
com ja anàvemz observant en exercicis anteriors, a 
patologies osteomusculars, representant un 24,23% 
dels processos, seguit per símptomes generals amb 
un 20,80% i les patologies respiratòries amb un 
15,25%. No obstant això, les patologies que generen 
més dies d’absentisme són les osteomusculars, psi-
quiàtriques i de símptomes generals, que represen-
ten el 69,97% del total de dies.

ACTUACIONS SANITÀRIES DE 
CONTROL I SEGUIMENT
Durant l’any 2020, es van efectuar un total de 78.628 
actuacions sanitàries de control i seguiment de pro-
cessos derivats de baixes per incapacitat temporal 
per contingències comunes. D’aquestes actuacions, 
un 99,10% es van realitzar en centres propis i un 
0,90% en centres aliens.
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Durant l’exercici 2020, egarsat ha impulsat les seves 
activitats preventives amb càrrec a quotes compre-
ses en la cobertura d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social, continuant amb 
la seva tasca de millora contínua quant a l’elaboració 
de material divulgatiu i difusió, creació i implementa-
ció de plans estratègics de salut per a empreses, així 
com la digitalització de les eines preventives.

S’ha ofert a les empreses mutualistes, als treballa-
dors de les empreses afiliades i als treballadors au-
tònoms amb cobertura de contingències professio-
nals, un conjunt d’activitats amb l’objectiu de reduir 
la sinistralitat laboral i potenciar el valor afegit que 
comporta la sensibilització de la cultura preventiva 
dins del teixit empresarial.

Així mateix, atesa la Resolució de 25 de setembre de 
2020, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i 
Pensions, per la qual s’amplien, a conseqüència de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la CO-
VID-19, les activitats preventives de la Seguretat So-
cial previstes en la Resolució de 28 de març de 2019, 
de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per la 
qual s’estableix el Pla general d’activitats preventives 
de la Seguretat Social a aplicar per les mútues col·la-
boradores amb la Seguretat Social en la planificació 
de les seves activitats per l’any 2019, i amb l’objectiu 
d’aconseguir major eficàcia en la consecució de les 
prioritats establertes, egarsat ha prioritzat les se-
güents accions:

• Assessorament tècnic, a través de visites i 
videoconferències i resolució de consultes, 
a PIMES i empreses de sectors amb major 
nombre d’accidents de treball greus i mortals 
produïts, així com aquelles amb un índex d’in-
cidència superior respecte l’exercici anterior, 
i aquelles en les quals s’hagin declarat malal-
ties professionals amb baixa, analitzant les 

causes d’aquesta sinistralitat i assessorant 
les empreses per corregir les deficiències que 
poguessin detectar-se.

• Assessorament a empreses i treballadors 
autònoms sobre l’aplicació dels mitjans de 
coordinació existents per a la prevenció dels 
riscos laborals.

• Difusió del servei de la Seguretat Social «Pre-
venció10.es», així com la realització de jorna-
des entre les empreses per al foment de la 
sensibilització en prevenció.

• Assessorament a empreses per l’adaptació de 
llocs de treball i estructures per a la recol·lo-
cació de treballadors accidentats o amb pato-
logies d’origen professional.

• Activitats de recerca, desenvolupament i in-
novació per a la reducció de les contingències 
professionals.

• Activitats d’elaboració i difusió de material 
divulgatiu dirigit a la població protegida i 
empreses associades i en concret a gerents, 
directors de Recursos Humans, directors de 
Prevenció i professionals amb responsabili-
tats sobre la salut de les persones. 

D’altra banda, l’exercici 2020 ens va permetre desenvo-
lupar projectes com la millora dels KPI per a una major 
anàlisi de la sinistralitat de les nostres empreses des del 
seu vessant analític, desenvolupar un pla per a empre-
ses sobre empresa saludable i el càlcul del cost de la 
seva inobservança, un pla per a empreses sobre tele-
treball, plans de reducció de la sinistralitat laboral, plans 
triennals per a empreses de gestió centralitzada, i ac-
cions dirigides a efectuar plans de contingència enfront 
de la COVID-19.

P R E V E N C I Ó
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Així mateix, també hem dedicat esforços a realitzar 
estudis de llocs de treball per facilitar les reincorpo-
racions laborals.

Totes les actuacions dutes a terme durant el passat 
exercici, han estat elaborades i implementades per 
a la totalitat del territori d’àmbit nacional, entenent 
que les activitats del Pla General d’Activitats Preven-
tives estan dirigides per a la totalitat de les nostres 
empreses mutualistes.

ASSESSORAMENT A EMPRESES 
MUTUALISTES I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS 
S’ha ofert assessorament tècnic mitjançant visites 
presencials i/o videoconferències prioritàriament a 
empreses que pertanyen als sectors de major sinis-
tralitat laboral amb plans d’acció sobre la salut.

Així mateix, s’ha realitzat assessorament en la recer-
ca d’accidents, malalties professionals amb baixa, 
informes sobre llocs de treball, coordinació d’acti-
vitats empresarials entre empreses i treballadors 
autònoms, campanyes, jornades informatives i ela-
boració de material divulgatiu en prevenció per a la 
seva difusió.

D’entre les actuacions derivades de l’aplicació 
d’aquests programes, cal destacar, per la seva relle-
vància i acceptació per part dels nostres mutualistes 
i treballadors protegits, les següents:

• Generació, posada a disposició i lliurament a 
mutualistes i tractament majoritari, de més 
de 4.200 estudis comparatius i certificats de 
sinistralitat laboral i absentisme.

• Realització d’aproximadament 1.250 visites 
presencials i/o a distància dutes a terme amb 
la finalitat de prestar assessorament sobre el 
benestar i la salut integral de les persones.

• Més de 30 recerques de malalties professio-
nals amb baixa i d’accidents laborals.

• Més de 1.100 respostes a consultes en pre-
venció de riscos laborals i salut integral de les 
persones a les empreses mutualistes.

• Més de 205.000 activitats dirigides a la difusió 
i sensibilització en prevenció i salut.

• Lliurament de 103.000 vídeos, cartells, codis 
de bones pràctiques, tríptics i material relatiu 
a prevenció i salut.

PLANS PER EMPRESES
• Elaboració d’un pla empresarial per assessorar 

les empreses en la implantació del teletreball, 
sobre la viabilitat de la seva aplicació amb rela-
ció a la seva cultura d’empresa, els riscos i me-
sures associades, l’anàlisi de l’entorn, i el tipus 
d’activitat del futur teletreballador, entre altres.

• Elaboració d’un pla empresarial per assessorar 
les empreses en la implantació d’una estratègia 
d’empresa saludable, sobre els seus beneficis 
en la salut de les persones i sobre com acon-
seguir segells acreditatius, així com la seva tra-
ducció en inversió econòmica.

• Establiment de plans triennals per a empreses 
de gestió centralitzada analitzant les seves con-
tingències i proposant plans d’acció per a millo-
rar la salut integral dels seus treballadors.
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MATERIAL DIVULGATIU
En matèria de PRL, durant l’exercici 2020, el Departament de Gestió Preventiva va 
continuar amb la seva tasca d’elaboració documental. En concret, durant aquest 
any, elaborem els següents codis de bones pràctiques:

• “Recomanacions per treballar des de casa de manera saludable”

• “Pla de Contingència davant la COVID-19”

• “La incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de 
riscos laborals”

• “La gestió de la prevenció de riscos laborals per exposició al fred”

• “La gestió de la prevenció de riscos laborals en les activitats forestal i agrària”

Aquests codis s’han elaborat i es difonen, sense perjudici de la difusió d’altres 
codis de bones pràctiques i material en prevenció vigents, confeccionats en anys 
anteriors.

DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Així mateix, quant a la nostra tasca de sensibilització en prevenció i salut, al 2020 realitzem les següents cam-
panyes i articles que difonem a través del blog egarsat, la newsletter, mailings i xarxes socials:

• Vídeo “Els beneficis d’una correcta reorganització del treball”

• Article “El salari emocional factor clau en la felicitat dels treballadors”

• Article “Consells per mantenir una actitud positiva (Blue Monday)”

• Vídeo “Gestió de l’estrès laboral”

• Article sobre el “Coronavirus”

• Article “Claus per implementar el teletreball a l’empresa”

• Vídeo “Actes insegurs”

• Vídeo “Pantalles visualització dades”

• Codi de bones pràctiques “Recomanacions per treballar des de casa de manera saludable”

• Cartell sobre “Socorrisme i primers auxilis”

• Article sobre la “Setmana Europea de la Mobilitat”

• Article “Treballa des de casa de manera saludable”

• Article “Bones pràctiques en la higiene de mans”

• Article “Aspectes psicosocials i organitzatius davant la COVID-19”

• Codi de bones pràctiques “Pla de contingència davant la COVID-19”

• Cartell sobre la “Higiene de mans”

• Article sobre “Les claus de la llei del Teletreball”

• Article “Les abraçades en temps de la COVID-19”
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ESTUDIS DE CONTINGÈNCIES
Durant l’exercici 2020, des de Gestió Preventiva rea-
litzem estudis de contingències de les nostres em-
preses mutualistes i treballadors protegits. En con-
cret, elaborem els següents:

• Estudi sobre els accidents de treball greus, 
molt greus i mortals ocorreguts en 2019 en 
empreses mutualistes que presten activitats de 
l’Annex I amb relació a la totalitat d’activitats, 
analitzant el règim de cotització de la Segure-
tat Social, tipus d’accident, CNAE de l’empresa, 
grandària i característiques sociodemogràfi-
ques del treballador.

• Estudi relatiu a les malalties professionals oco-
rregudes en 2019 en empreses mutualistes 
que realitzen activitats de l’Annex II amb rela-
ció al global d’activitats, analitzant les malalties 
amb baixa i sense baixa, el règim de cotització 
de la Seguretat Social, el quadre de malalties 
professionals, CNAE de l’empresa, grandària, i 
característiques sociodemogràfiques del treba-
llador.

• Elaboració d’un estudi sobre els accidents de 
treball ocorreguts en 2020 en població amb 
diversitat d’origen, contemplant els casos amb 
baixa i sense, el règim de cotització de la Se-
guretat Social, la localització, la gravetat, CNAE, 
grandària de l’empresa, característiques socio-
demogràfiques del treballador, tipus de lesió, 
forma de contacte, agent material de la lesió, i 
CNO del treballador.

• Elaboració d’un estudi sobre els accidents de 
treball ocorreguts l’any 2020 en treballadors 
autònoms adherits a egarsat, analitzant com 
són i on es produeixen (segons lloc i si cursen 
amb baixa mèdica o no, tipus de lesió, agent 
material de les lesions i sector d’activitat), així 
com quines ocupacions exerceixen els autò-
noms que s’accidenten.

• Elaboració d’un estudi sobre els accidents de 
treball amb baixa i sense ocorreguts l’any 2020, 
segons l’edat dels treballadors, analitzant com 
són i on es produeixen (segons tram d’edat 
i moment de l’accident, In Itinere trànsit o no 
trànsit, la localització, agent material de les le-
sions i sector d’activitat), així com quines ocu-
pacions exerceixen els treballadors que s’acci-
denten segons la seva edat.

• Elaboració d’un estudi sobre els accidents de 
treball ocorreguts l’any 2020, en treballadors 
segons règim de contractació, analitzant com 
són i on es produeixen (segons règim de con-
tractació i gravetat, la localització, tipus de lesió, 
agent material de les lesions i sector d’activitat), 
així com les característiques sociodemogrà-
fiques dels treballadors accidentats per tram 
d’edat i CNO del treballador.

Accident de treball amb baixa i sense segons 
tram d’edat
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JORNADES I SEMINARIS 
Durant l’exercici 2020, egarsat ha participat com a ponent convidat en dues jor-
nades, amb la finalitat d’oferir la nostra experiència en absentisme i en prevenció 
enfront de la COVID-19, destacant la nostra participació en el XXII Saló Interna-
cional de la Seguretat, que va tenir lloc entre el 25 - 28 de febrer de 2020. SICUR, 
referent internacional a Espanya de la Seguretat, que reuneix cada dos anys a 
Madrid a empreses, associacions, professionals i usuaris de la seguretat global en 
els àmbits públic i privat, va centrar aquesta edició en la innovació i el desenvolu-
pament tecnològic abordant la seguretat integral. En aquesta ocasió, les mútues 
participem com a sector explicant les activitats preventives que duem a terme, i 
en el cas d’egarsat ens basem a posar de manifest els següents aspectes:

• Anàlisi de l’escenari actual

• El motor de les empreses en la 4a revolució: treballadors sans en empreses 
saludables

• Evolució de l’entorn laboral i per tant dels riscos i mesures

• La intel·ligència artificial i el seu impacte en la seguretat viària i l’e-commer-
ce i el seu impacte en els riscos psicosocials

• Factors de major interès per tractar la salut holísticament: percepció i gestió 
d’aquests



38

M
EM

ò
R

IA
 2

0
20

  
  
In
s
t
it
u
c
io
n
a
l

R E C U R S O S  H U M A N S

L’activitat de Recursos Humans va ser intensa amb la finalitat de po-
der donar resposta a les necessitats dels 556 treballadors que confi-
guraven la plantilla a 31 de desembre de 2020.

L’edat mitjana de la plantilla es va situar en els 44 anys i 1 mes, així 
com l’antiguitat en els 12 anys i 2 mesos.

Índex de Rotació: 20,2 % 
Índex d’Estabilitat: 90,8 % 
Índex d’Absentisme: 3,4 %

En l’àmbit de formació, egarsat va realitzar, durant l’any 2020, 290 
accions formatives, baixant el ritme de creixement de les accions 
realitzades a causa de la pandèmia, ja que moltes accions no es van 
poder realitzar.

Van representar un total de 27.552 hores de formació, que van supo-
sar una mitjana de 43,8 hores formatives per treballador. La satisfac-
ció d’aquests va aconseguir el 9,1 sobre 10.

En la línia continuista d’anys anteriors, la mútua va continuar am-
pliant la formació en manera e-learning via la plataforma virtual de 
formació Aula egarsat, potenciant el seu ús com a eina de gestió del 
coneixement, així com els seus fòrums temàtics, aconseguint 10.133 
visites anuals a l’aula.

Distribució de la plantilla per sexe

Dona

Home

30,94%

90,83%

9,17%

69,06%

Distribució de la plantilla per edat

Distribució de la plantilla per tipus 
de contracte

EventualFix

Menors de 31 anys

Entre 31 i 40 anys

Entre 41 i 50 anys

Majors de 50 anys

28,06%

36,51%

25,54%
9,89%
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A C T I V I T A T S  I N S T I T U C I O N A L S

JORNADES I SESSIONS DE TREBALL
La irrupció de la COVID-19 ha produït un gran impacte que ha requerit l’adopció d’importants mesures de 
contenció, individuals i col·lectives. En conseqüència, amb la finalitat d’evitar al màxim el risc de contagi, egar-
sat ha suspès les jornades i sessions presencials d’interès previstes durant l’exercici 2020.

En el seu lloc, amb l’objectiu de mantenir permanentment actualitzats a mutualistes i col·laboradors, l’entitat 
ha reforçat els canals de comunicació, els quals han permès acompanyar als nostres grups d’interès en els 
moments més incerts de la pandèmia. La comunicació ha estat clau a l’hora de traslladar les novetats econò-
miques, socials i sanitàries que anaven sorgint durant el transcurs de la crisi sanitària.

Compromesos a evitar la propagació de la COVID-19 i, conscients de les serioses preocupacions que ha causat 
el virus en l’àmbit laboral, egarsat ha posat a la disposició de les seves empreses mutualistes i col·laboradors 
els protocols i plans d’actuació necessaris per pal·liar els efectes de la crisi sanitària en els centres de treball.

Així mateix, amb l’objectiu d’oferir la informació necessària i aclarir alguns aspectes rellevants sobre l’ex-
cepcional i volàtil regulació normativa, l’entitat ha emès a les seves empreses mutualistes i col·laboradors 
múltiples comunicats, anticipant-se als possibles escenaris i donant resposta als principals afectats des del 
compromís, la confiança i l’empatia.

En l’actualitat, egarsat centra els seus esforços en l’adaptació de les jornades i esdeveniments presencials al 
nou escenari virtual. El projecte de realitzar jornades virtuals neix de la necessitat d’explorar nous formats 
que ens permetin mantenir informats als nostres grups d’interès garantint les mesures de prevenció i control 
de la transmissió de la COVID-19 establertes per les autoritats sanitàries.

Campanya Bonus Prevenció 2019
Durant l’exercici 2020, egarsat ha fet efectiu el lliurament de l’incentiu bonus relatiu a la campanya de l’any 
2019 a 1.945 de les seves empreses mutualistes per un import de 2.903.167,42 euros. D’aquesta manera, les 
entitats receptores han vist premiat el seu esforç per oferir un entorn de treball més segur als seus empleats.

Cal destacar com totes elles han realitzat actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les 
malalties professionals, donant compliment als requisits de prevenció prevists en la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre.

Si bé és cert que l’entrada en vigor del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre i el Reial decret llei 
18/2019, de 27 de desembre van suspendre el sistema d’incentius bonus, no sent possible presentar per part 
de les nostres empreses mutualistes sol·licituds relatives als exercicis 2020 i 2021, egarsat continua mante-
nint entre els seus principals objectius la integració de la cultura preventiva com a model d’organització capaç 
de millorar els procediments en matèria de prevenció de riscos laborals.
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
Durant l’exercici 2020, egarsat va dur a terme diferents actuacions amb l’objectiu de millorar les seves ins-
tal·lacions i, en conseqüència, el servei prestat als mutualistes.

Centre Assistencial de Granollers
Durant el primer trimestre de l’any, es van realitzar les obres de reforma, adequació i renovació d’imatge del 
centre assistencial.

Centre Assistencial de Viladecans
Durant el segon trimestre de l’any, es van realitzar les obres de reforma i adequació d’espais en el centre que 
va consistir en la:

• Instal·lació d’un equip digital d’exploració radiològica.

• Redistribució dels espais i creació d’una consulta mèdica per a la DUE i una sala polivalent.

• Renovació de la imatge externa del centre.

Centre Assistencial de Girona
Durant el tercer trimestre, s’han iniciat els treballs per a l’adequació dels nous espais on es traslladarà el cen-
tre assistencial. S’espera que pugui posar-se en marxa durant el primer semestre del 2021.

Hospital egarsat
S’han fet els treballs per a la reforma i adequació d’espais en la planta -2, on està previst que es traslladin 
el gener del 2021 el laboratori de biomecànica, els preoperatoris, així com els serveis interns de laboratori, 
farmàcia, cuines i vestuaris.
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Egarsat entén la Responsabilitat Social Corporativa com la gestió de recursos pú-
blics, amb eficàcia i eficiència, per contribuir al desenvolupament sostenible de 
la nostra societat mitjançant la realització de les accions oportunes per cobrir les 
expectatives dels seus grups d’interès.

La mútua vol ser referent per la qualitat dels seus serveis als empresaris i col·la-
boradors, aconseguint la satisfacció dels empleats, creixent amb solidesa econò-
mica i de manera sostenible.

Les línies estratègiques de l’entitat estan enfocades als nostres objectius estratè-
gics (qualitat de servei, solidesa econòmica, creixement i gestió operativa).

En el transcurs de 2020, per al desenvolupament dels compromisos de la RSC es 
van dur a terme accions dirigides a:

Personal de l’entitat

Clients

Proveïdors

Medi ambient

En la Memòria de Sostenibilitat de l’entitat queden recollits els indicadors i ac-
cions realitzades per donar compliment a les expectatives dels grups d’interès 
de la mútua.

 R E S P O N S A B I L I T A T  S O C I A L 
C O R P O R A T I V A
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INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA DE LA GESTIÓ DEL PATRI-
MONI DE LA SEGURETAT SOCIAL I DE LA GESTIÓ DEL PATRIMONI 
PRIVATIU
L’exercici 2020 ha vingut marcat pels efectes de la pandèmia provocada per la COVID-19, l’aprovació del Real 
Decret Llei 6/2020, en el qual es considerava com a situació assimilada a accident de treball, la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal per períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provo-
cades pel virus de la COVID-19 i els diferents reials decrets de mesures extraordinàries per compensar el 
cessament d’activitat del col·lectiu de treballadors autònoms, ha suposat el pagament de prestacions per un 
import superior als 130 milions d’euros que es financen amb transferències de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Paral·lelament a la concessió de prestacions també s’han establert ajudes a les empreses i treballadors au-
tònoms que s’han materialitzat en exoneracions, moratòries o ajornament de les cotitzacions a la Seguretat 
Social. L’import de les exoneracions corresponents a empreses mutualistes ascendeix a més de 16 milions 
d’euros i les corresponents al col·lectiu de treballadors autònom més de 5 milions d’euros.

El Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial del patrimoni de la Seguretat Social presenta un resultat a 
distribuir de 8,05 milions d’euros negatius enfront dels 3,4 milions positius de l’exercici anterior motivat bà-
sicament per l’empitjorament de la prestació econòmica de la incapacitat temporal de contingència comuna.

El total de Patrimoni Net del patrimoni de la Seguretat Social ascendeix a 97,1 milions d’euros. S’ha produït 
una generació neta de recursos de 2,7 milions d’euros.

El balanç del patrimoni de la Seguretat Social presenta un patrimoni net del 46% del total del passiu i l’actiu 
es divideix en un 26% d’actiu no corrent i un 74% d’actiu corrent.

El Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial del patrimoni privatiu presenta un resultat de la gestió ordinària 
de 43,3 milers d’euros que junt amb el resultat de les operacions financeres aconsegueix un resultat net de 
l’exercici de 75,2 milers d’euros.

El total de Patrimoni Net del patrimoni privatiu ascendeix a 10,06 milions d’euros.

El balanç del patrimoni de privatiu presenta un patrimoni net del 98,5% del total del passiu i l’actiu es divideix 
en un 16% d’actiu no corrent i un 84% d’actiu corrent.

I N F O R M A C I Ó 
E C O N O M I C O F I N A N C E R A
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 B A L A N Ç  i  
C O M P T E  D E  R E S U L T A T S

Gestió del Patrimoni de la Seguretat Social
Balanç - Exercici 2020

ACTIU 2020

ACTIU NO CORRENT 55.161.700,15

Immobilitzat intangible 3.467.406,14

Immobilitzat material 25.483.431,51

Inversions financeres a llarg termini 26.068.265,19

Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 142.597,31

ACTIVO CORRIENTE 154.685.389,28

Existències 139.633,75

Deutors i altres comptes a cobrar 135.418.749,09

Inversions financeres a curt termini 597.872,35

Ajustos per periodificació 70.500,41

Efectiu i altres actius líquids equivalents 18.458.633,68

TOTAL ACTIU 209.847.089,43

PASSIU 2020

PATRIMONI NET 97.109.135,37

Patrimoni generat 90.624.063,46

Ajustos per canvis de valor 6.485.071,91

PASSIU CORRENT 112.737.954,06

Provisions a curt termini 16.296.626,57

Deutes a curt termini 200.163,49

Creditors i altres comptes a pagar 96.241.164,00

TOTAL PASSIU 209.847.089,43
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B a l a n ç  i  C o m p t e  d e  R e s u l t a t s

Gestió del Patrimoni de la Seguretat Social  
Compte del Resultat Economicopatrimonial - Exercici 2020

2020

Cotitzacions socials 261.025.532,75

Transferències i subvencions rebudes 191.871.555,18

Prestacions de serveis 1.453.616,77

Altres ingressos de gestió ordinària 17.495.534,89

Excés de provisions 475.376,01

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (A) 472.321.615,60

Prestacions socials -336.331.415,35

Despeses de personal -23.486.341,00

Transferències i subvencions concedides -77.198.740,81

Aprovisionaments -10.603.006,94

Altres despeses de gestió ordinària -36.667.751,78

Amortització de l’immobilitzat -1.174.728,97

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (B) -485.461.984,85

(I) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) -13.140.369,25

(1) Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no financer i actius 
en estat de venda

-3.393,01

(2) Altres partides no ordinàries 1.449.700,40

(II)RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I)+(1)+(2) -11.694.061,86

(3) Ingressos financers 1.249.466,63

(III) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (3) 1.249.466,63

(IV) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II)+(III) -10.444.595,23

+/- RESULTAT EXERCICIS ANTERIORS I RESULTAT NET GENERAT PER QUOTES 2.398.118,29

(V) RESULTAT A DISTRIBUIR -8.046.476,94
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B a l a n ç  i  C o m p t e  d e  R e s u l t a t s

Gestió del Patrimoni de la Seguretat Social
Estat de Canvis en el Patrimoni Net - Exercici 2020

2020

A) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2019 94.406.890,53

B) AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D’ERRORS 7.154.063,13

C) PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L’EXERCICI 2020 (A+B) 101.560.953,66

D) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020 -4.451.818,29

E) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2020 (C+D) 97.109.135,37
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B a l a n ç  i  C o m p t e  d e  R e s u l t a t s

Gestió del Patrimoni Privatiu  
Balanç - Exercici 2020

ACTIU 2020

ACTIU NO CORRENT 1.611.153,83

Immobilitzat material 115.824,14

Inversions immobiliàries 1.069.482,28

Inversions financeres a llarg termini 425.847,41

ACTIU CORRENT 8.598.803,91

Deutors i altres comptes a cobrar 49.677,79

Inversions financeres a curt termini 20.870,96

Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.528.255,16

TOTAL ACTIU 10.209.957,74

PASSIU 2020

PATRIMONI NET 10.055.195,39

Patrimoni generat 10.055.195,39

PASSIU NO CORRENT 14.517,00

Deutes a llarg termini 14.517,00

PASSIU CORRENT 140.245,35

Deutes a curt termini 140.245,35

TOTAL PASSIU 10.209.957,74
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B a l a n ç  i  C o m p t e  d e  R e s u l t a t s

Gestió del Patrimoni Privatiu
Compte del Resultat Economicopatrimonial - Exercici 2020

2020

Altres ingressos de gestió ordinària 84.147,20

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (A) 84.147,20

Altres despeses de gestió ordinària -31.398,78

Amortització de l’immobilitzat -9.408,76

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (B) -40.807,54

(I) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 43.339,66

(1) Altres partides no ordinàries 1.862,38

(II) RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I)+(1) 45.202,04

(2) Ingressos financers 30.362,14

(3) Despeses financeres -315,58

(III) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (2)+(3) 30.046,56

(IV) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II)+(III) 75.248,60

+/- RESULTAT EXERCICIS ANTERIORS 0,00

(V) RESULTAT A DISTRIBUIR 75.248,60
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B a l a n ç  i  C o m p t e  d e  R e s u l t a t s

Gestió del Patrimoni Privatiu 
Estat de Canvis en el Patrimoni Net - Exercici 2020

2020

A) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2019 9.979.946,79

B) AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D’ERRORS 0,00

C) PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L’EXERCICI 2020 (A+B) 9.979.946,79

D) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020 75.248,60

E) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2020 (C+D) 10.055.195,39
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B a l a n ç  i  C o m p t e  d e  R e s u l t a t s

Gestió del Patrimoni Integrat   
Balanç - Exercici 2020

ACTIU 2020

ACTIU NO CORRENT 56.772.853,98

Immobilitzat intangible 3.467.406,14

Immobilitzat material 25.599.255,65

Inversions immobiliàries 1.069.482,28

Inversions financeres a llarg termini 26.494.112,60

Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 142.597,31

ACTIU CORRENT 163.284.193,19

Existències 139.633,75

Deutors i altres comptes a cobrar 135.468.426,88

Inversions financeres a curt termini 618.743,31

Ajustos per periodificació 70.500,41

Efectiu i altres actius líquids equivalents 26.986.888,84

TOTAL ACTIU 220.057.047,17

PASSIU 2020

PATRIMONI NET Patrimoni generat 107.164.330,76

Patrimonio generado 100.679.258,85

Ajustos per canvis de valor 6.485.071,91

PASSIU NO CORRENT 14.517,00

Deutes a llarg termini 14.517,00

PASSIU CORRENT 112.878.199,41

Provisions a curt termini 16.296.626,57

Deutes a curt termini 340.408,84

Creditors i altres comptes a pagar 96.241.164,00

TOTAL PASSIU  220.057.047,17
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B a l a n ç  i  C o m p t e  d e  R e s u l t a t s

Gestió del Patrimoni Integrat
Compte del Resultat Economicopatrimonial - Exercici 2020

2020

Cotitzacions socials 261.025.532,75

Transferències i subvencions rebudes 191.871.555,18

Prestacions de serveis 1.453.616,77

Altres ingressos de gestió ordinària 17.579.682,09

Excés de provisions 475.376,01

TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (A) 472.405.762,80

Prestacions socials -336.331.415,35

Despeses de personal -23.486.341,00

Transferències i subvencions concedides -77.198.740,81

Aprovisionament -10.603.006,94

Altres despeses de gestió ordinària -36.699.150,56

Amortització de l’immobilitzat -1.184.137,73

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (B) -485.502.792,39

(I) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) -13.097.029,59

(1) Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no financer i actius 
en estat de venda

-3.393,01

(2) Altres partides no ordinàries 1.451.562,78

(II)RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I)+(1)+(2) -11.648.859,82

(3) Ingressos financers 1.279.828,77

(4) Despeses financeres -315,58

(III) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (3)+(4) 1.279.513,19

(IV) RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II)+(III) -10.369.346,63

+/- RESULTAT EXERCICIS ANTERIORS I RESULTAT NET GENERAT PER QUOTES 2.398.118,29

(V) RESULTAT A DISTRIBUIR -7.971.228,34
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B a l a n ç  i  C o m p t e  d e  R e s u l t a t s

Gestió del Patrimoni Integrat
Estat de Canvis en el Patrimoni Net - Exercici 2020

2020

A) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2019 104.386.837,32

B) AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D’ERRORS 7.154.063,13

C) PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L’EXERCICI 2020 (A+B) 111.540.900,45

D) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020 -4.376.569,69

E) PATRIMONI NET AL FINAL DE L’EXERCICI 2020 (C+D) 107.164.330,76

 






