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Amb el compromís de comunicar l’activitat d’egarsat en matèria de responsabi-
litat social a tots els nostres grups d’interès, ens complau presentar la Memòria 
de Sostenibilitat corresponent a l’exercici 2020. En ella, es resumeixen els nostres 
principals compromisos i assoliments, així com tota aquella informació que re-
sulta rellevant per la perspectiva de valor de la nostra entitat, sent un element 
dinàmic i en constant evolució que requereix d’una actualització periòdica.

En un any de gran complexitat marcat per la irrupció de la COVID-19, la respon-
sabilitat social de l’entitat ha adoptat un enfocament flexible que ens ha permès 
afrontar amb solidesa els reptes presents. Amb una gran capacitat d’adaptació a 
les exigències de l’entorn, egarsat ha assolit els desafiaments emergents, posant 
en relleu la importància de la seva funció en la societat, garantint la continuïtat i 
qualitat dels serveis prestats.

Fruit de l’anterior, la integració positiva, compromesa i a llarg termini de les po-
lítiques de responsabilitat social en l’entitat és avui una realitat tangible que es 
reflecteix en les accions realitzades en el transcurs de l’any, les quals han generat 
impactes econòmics, socials i ambientals positius. Un conjunt d’actuacions que 
no haurien estat possible sense la tasca, professionalitat i vocació de servei dels 
nostres professionals, els quals han demostrat la capacitat d’assumir amb flexibi-
litat situacions límit i sobreposar-se a les mateixes.

La irrupció de la pandèmia ha posat en relleu la necessitat, el valor i la impor-
tància de protegir la salut de les persones. En un any difícil en el qual el principal 
objectiu ha estat la incorporació de nous circuits i la implementació de mesures 
de prevenció per a la reducció de la transmissió i la contenció del virus, l’entitat ha 
centrat els seus esforços a garantir tant la salut de l’equip de professionals com 
la qualitat dels serveis i la seguretat dels pacients, mantenint-se completament 
operativa i llançant nous serveis capaços de garantir la continuïtat de la seva 
activitat.

Tanmateix, destaquem la posada a disposició de les autoritats sanitàries de les 
instal·lacions i recursos assistencials necessaris en els moments de major in-
cidència de la pandèmia. En aquest aspecte, egarsat ha materialitzat la cessió 
d’equips mèdics com a respiradors, reguladors i ampolles d’oxigen, ha facilitat 
les seves instal·lacions amb el propòsit d’alleujar la saturació dels serveis hospi-
talaris i ha col·laborat en la realització de cribratges massius, cooperant en tot 
allò en què se li ha requerit i sense que això suposés la interrupció de l’activitat 
assistencial habitual.

C a r t a  d e l  D i r e c t o r
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Compromesos amb la qualitat i l’eficiència en l’assistència sanitària, egarsat ha continuat apostant per la mi-
llora dels seus serveis i instal·lacions. Prova d’això són les obres de reforma, adequació i renovació efectuades 
en els centres assistencials de Viladecans i Granollers, així com els treballs d’adequació dels nous espais on 
traslladarem el centre assistencial de Girona. Actuacions a les quals hem d’afegir també la finalització de les 
obres del segon soterrani de l’Hospital egarsat, al qual s’han traslladat els serveis d’accés privat, així com la 
implantació, renovació i ampliació del nou laboratori de biomecànica i àrea de preoperatori.

Un procés de modernització que permet consolidar el model assistencial impulsat per l’entitat i reforçar 
l’atenció que oferim als nostres pacients. Tot això, en el marc de l’esforç realitzat per l’entitat amb el propòsit 
d’aconseguir la millora contínua, que ha estat reconegut amb l’obtenció de certificats de qualitat en sistemes 
de gestió ISO 9001:2015 i el segell d’excel·lència EFQM+500. Paral·lelament, 3M ESPANYA, S.L va fer lliura-
ment, per segon any consecutiu, d’un significatiu reconeixement a la central d’esterilització del nostre Hospi-
tal egarsat. La seva obtenció avala novament el seu sistema de gestió de qualitat i acredita el seu compromís 
amb la seguretat en el desenvolupament de les nostres activitats assistencials.

La qualitat dels serveis que oferim continua sent important, però ara més que mai també ho és l’ètica, la 
igualtat, la diversitat, els valors, els drets humans i el medi ambient. En aquest aspecte, treballem diàriament 
per a ser una entitat compromesa amb el nostre entorn, fomentant el benestar, desenvolupament i qualitat 
de vida dels nostres empleats, així com el desplegament d’accions socials que aportin valor als nostres grups 
d’interès i l’adopció de bones pràctiques que contribueixin a la reducció de l’impacte mediambiental associat 
a les nostres activitats.

El treball estable i de qualitat, així com la promoció i desenvolupament dels nostres professionals són una 
prioritat amb la qual contribuïm fomentant l’ocupació. En el transcurs de l’any 2020, realitzem 66 processos 
de selecció, dels quals 39 processos es van originar per necessitats de contractació en perfils sanitaris i 27 per 
a la contractació de perfils administratius. Així mateix, completem el pla de formació previst que, malgrat la 
crisi sanitària motivada per la pandèmia i els ajustos pressupostaris, va arribar de manera homogènia a tot 
el personal de l’entitat.

En aquest mateix ordre i direcció, compromesos amb l’establiment i desenvolupament de polítiques que in-
tegrin la igualtat de tracte i oportunitats de les persones treballadores de l’entitat, egarsat ha posat en marxa 
el II Pla d’Igualtat 2020-2024. Un pla transversal l’objectiu del qual és continuar en la línia de la promoció del 
principi d’igualtat de tracte en tota l’organització i garantir així les mateixes oportunitats entre dones i homes 
com un principi bàsic de l’entitat i eix dels procediments de gestió.

Com qualsevol altra crisi, la pandèmia ha donat pas a grans oportunitats mitjançant les quals podem extreure 
lliçons positives. Tot i que la transformació digital de l’entitat segueixi el camí establert en el pla dissenyat a 
aquest efecte, la pandèmia ha accelerat el ritme del canvi, havent d’acollir-nos amb immediatesa als beneficis 
que proporcionen les noves solucions digitals. Sota aquesta premissa, hem d’unir-nos a la nova era de trans-
formació que estem vivint a nivell mundial, explorant i desenvolupant noves oportunitats, amb models de 
creixement més eficients i inclusius, apostant per les noves tecnologies. Una nova manera de pensar i de fer 
les coses que estem segurs aporta més valor a la societat.

La sostenibilitat és clau en la situació actual. Estem vivint un moment crític en el qual els nostres grups d’in-
terès esperen una resposta per part de l’entitat alineada amb els compromisos adquirits. En conseqüència, 
aspectes com el propòsit social, els valors i, principalment, la protecció de les persones, són fonamentals per 
continuar generant una proposta de valor sostenible. Només avançant en aquesta direcció, fomentant la res-
ponsabilitat social en la nostra entitat, serem capaços de superar qualsevol vicissitud present i futura sortint 
enfortits de la mateixa.

Albert Duaigues
Director General
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El contingut d’aquesta Memòria ha estat definit basant-se en una sèrie de principis essencials que ens perme-
ten garantir la qualitat de la informació que es presenta.

Durant el procés d’elaboració de la Memòria de Sostenibilitat s’han tingut en compte aquests principis segons 
es detalla a continuació:

Participació dels grups d’interès
Egarsat va identificar els seus grups i subgrups d’interès segons es recull en la matriu de la pàgina 14 i 15. Tan-
mateix, va definir i va analitzar les seves expectatives i interessos, amb l’objectiu d’integrar-los en l’estratègia 
de l’organització, i de tenir en compte aquestes expectatives en el moment de definir actuacions a realitzar en 
matèria de Responsabilitat Social Corporativa. La Memòria de Sostenibilitat recull, per tant, les expectatives i 
la manera en què l’entitat ha donat i donarà resposta a aquelles que es consideren significatives.

Context de sostenibilitat
La Memòria de Sostenibilitat ha d’ajudar els lectors a conèixer com egarsat contribueix i vol contribuir en un 
futur a la millora dels impactes ambientals, socials i econòmics, tant a través de la seva seu central, com en 
els diferents centres dels quals disposa per tot el territori nacional.

Periodicitat
La periodicitat de l’elaboració de la Memòria de Sostenibilitat a partir del 2011 ha estat anual. Exceptuant els 
exercicis 2017 i 2018 que es va optar per unificar la informació.

Materialitat, rellevància i inclusivitat
En la Memòria de Sostenibilitat es descriuen aquelles activitats que generen un impacte significatiu, posant 
èmfasi en la consecució d’objectius de l’organització com: minimitzar l’impacte ambiental, garantir la satis-
facció dels nostres mutualistes, relacions amb els grups d’interès com a part de l’estratègia de l’organització, 
promocionar la seguretat i la salut i reduir l’absentisme de les empreses mutualistes.

L’elaboració de la Memòria de Sostenibilitat ha implicat la participació de personal de diferents àrees per ga-
rantir que la informació aportada sigui rellevant i suficient, i sobre els impactes significatius d’egarsat, tant a 
nivell social, ambiental com a econòmic, i tenint en compte la informació obtinguda dels grups d’interès. Totes 
les dades que es presenten són objectives i en base a la informació disponible en l’organització.

Part de la informació dels impactes significatius està detallada i analitzada en altres informes d’egarsat 
(Memòria Institucional i Memòria Científica). En aquells punts de la Memòria en els quals es tracta aquesta 
informació, es fa referència als documents on es pot trobar el detall d’aquest aspecte.

P a r à m e t r e s  d e  l a  M e m ò r i a
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Dades de contacte d’egarsat:
Per a qüestions relatives a la Memòria de Sostenibilitat o del seu contingut 
poden posar-se en contacte amb: 

Sra. Eva Pellejero Florez, RH – Responsable de Qualitat i Prevenció.
Telèfon: 93-5829638 | Correu electrònic: epellejero@egarsat.es

Claredat, precisió i exhaustivitat
La Memòria de Sostenibilitat s’ha estructurat per facilitar la lectura a les parts interessades. La informació 
incorporada i tractada està referenciada en l’índex general.

La definició del contingut de la Memòria s’ha establert perquè sigui suficient, aportant tot el detall necessari, 
per reflectir els impactes socials, econòmics i ambientals, permetent que els grups d’interès puguin avaluar el 
compliment de l’organització, informant durant el període que cobreix la Memòria.

En el cas de dades quantitatives, la informació es presenta en forma de taules i/o gràfics per facilitar la lectura 
i l’anàlisi.

Comparabilitat
Les dades incorporades en la Memòria de Sostenibilitat 2020, permeten analitzar l’evolució i els canvis res-
pecte a la Memòria del 2019. Les dades quantitatives es comparen amb les dades de la Memòria 2019 i, en 
alguns casos, per a poder analitzar la seva tendència, amb períodes anteriors. En l’àmbit laboral hi ha, també, 
aspectes que poden comparar-se amb dades d’altres empreses del sector, de manera puntual.

Equilibri
La informació quantitativa dels indicadors reflecteix la tendència de les dades associades als impactes en ma-
tèria econòmica, ambiental i social, reflectint tant la tendència positiva com la negativa, analitzant i explicant 
la situació reflectida pels indicadors, gràfics i taules.
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PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ
Egarsat és una Mútua Col·laboradora amb la Segu-
retat Social, autoritzada i tutelada pel Ministeri de 
Treball i Seguretat Social. Com a mútua, presta un 
conjunt de serveis, reglamentats pel Ministeri, a un 
total de 32.700 empreses mutualistes i 63.495 treba-
lladors per compte propi arreu el territori de l’Estat 
espanyol.

Les activitats d’egarsat es realitzen sense ànim de lu-
cre, tal com preveu la legislació, i els seus ingressos 
provenen de les quotes que ingressen les empreses i 
els treballadors per compte propi a la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social.

Els principals serveis que presten les mútues d’acci-
dents als treballadors de les empreses mutualistes 
són:

Gestió de les contingències d’accidents de tre-
ball i malalties professionals del personal de 
les empreses mutualistes.

Gestió de les prestacions econòmiques per 
incapacitat temporal derivada de malaltia co-
muna i accidents no laborals de les empreses 
mutualistes.

Gestió de la prestació econòmica per risc du-
rant l’embaràs i la lactància natural.

Gestió de la prestació econòmica per aten-
ció de menors amb càncer i altres malalties 
greus.

Gestió de prestacions complementàries de 
caràcter social.

Els principals serveis que presten les mútues d’acci-
dents en el cas de treballadors per compte propi són:

Gestió de les prestacions econòmiques per 
incapacitat temporal derivada de malaltia co-
muna i accidents no laborals.

En el cas que es cobreixin les contingències 
professionals, també s’inclouen les cobertu-
res per accidents de treball, la protecció per 
cessament de l’activitat i les prestacions com-
plementàries de caràcter social.

P r e s e n t a c i ó  d e 
l ’ E n t i t a t  i  O r g a n i t z a c i ó
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ORGANITZACIÓ
En el període 2020 no s’han realitzat modificacions 
sobre la Missió, la Visió i els Valors de l’entitat, que 
poden consultar-se a la pàgina 6 de la Memòria Insti-
tucional, on pot comprovar-se que la Responsabilitat 
Social és un dels valors que apareixen.

En qualsevol cas, en aquesta Memòria de Sosteni-
bilitat s’explica de manera detallada com s’aplica el 
valor de la Responsabilitat Social en el conjunt de 
l’organització.

A la nostra seu principal, situada a Sant Cugat del Va-
llès, opera tota l’estructura institucional i l’estructura 
organitzativa d’egarsat.

L’estructura institucional està formada per:

La Junta General

La Junta Directiva

La Comissió de Prestacions Especials 

La Comissió de Control i Seguiment

El funcionament d’aquests òrgans és el següent:

La Junta General:
És l’òrgan sobirà de la mútua.

La Junta General es reuneix com a mínim una vega-
da l’any, dins dels set primers mesos, per aprovar la 
memòria, els balanços i els comptes de l’exercici, així 
com la gestió de la Junta Directiva.

És la Junta General qui designa, a proposta de la Jun-
ta Directiva, qui ha de formar part de la pròpia Junta.

La Junta Directiva:
La Junta Directiva és l’òrgan de representació perma-
nent. La tria la Junta General i està formada per un 
president, tres vicepresidents, un secretari, un sots-
secretari, i cinc vocals.

La seva funció és aprovar les polítiques i les accions 
que han de garantir el correcte funcionament de l’en-
titat.

DADES PRINCIPALS 2020
Els comptes anuals de l’entitat han estat auditades per la Intervenció General de la Seguretat Social. Indepen-
dentment que en altres capítols d’aquesta Memòria o en la Memòria Institucional de l’entitat es presentin la 
totalitat d’aquests comptes.

Egarsat va tancar l’exercici 2020 amb: Valor econòmic directe creat de 464.892.734,15

Valor econòmic distribuït 466.923.879,92

Valor econòmic retingut -2.031.145,77

VALOR ECONÒMIC DIRECTE CREAT 464.892.734,15

a.1) Ingressos de gestió 456.459.157,83

a.2) Resultat financer 1.279.513,19

a.3) Resultat exercicis anteriors 7.154.063,13

 VALOR ECONÒMIC DISTRIBUIT 466.923.879,92

b) Costos operatius 443.343.952,84

c) Salaris i beneficis socials per als empleats 23.486.341,00

e) Pagaments a governs 93.586,08

 VALOR ECONÒMIC RETINGUT -2.031.145,77

Amortitzacions -1.184.137,73

Excedent net deute -4.755.944,84

Reserves -7.971.228,34

Ingressos 472.405.762,80
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La periodicitat de les reunions depèn de les vegades 
que el president ho consideri necessari o que una ter-
cera part dels components de la Junta Directiva ho 
sol·licitin.

La Comissió de Prestacions Especials:
La Comissió de Prestacions Especials, a càrrec del 
fons d’assistència social, té la facultat de concedir 
beneficis d’assistència social a favor dels treballadors 
dels empresaris associats i treballadors per compte 
propi (amb cobertura d’AT/EP), així com als seus dre-
thavents que hagin patit un accident de treball o esti-
guin afectats per una malaltia professional.

La Comissió es reuneix, almenys, una vegada cada 
quadrimestre, i està constituïda per quatre membres, 
dels quals la meitat corresponen a representants dels 
treballadors empleats per les empreses associades, i 
l’altra meitat a representants dels empresaris asso-
ciats, designats per la Junta Directiva.

Una de les característiques de les prestacions que 
atorga aquesta comissió és el seu caràcter extraordi-
nari, és a dir, que necessàriament no pot contemplar 
una prestació de les que reglamentàriament estan 
previstes en l’àmbit de la col·laboració amb la Segu-
retat Social.

Cal, doncs, contemplar aquelles altres que sobrepas-
sin l’obligació de la mútua respecte als seus associats, 
donant-li el seu caràcter social.

Les prestacions especials d’assistència social consis-
teixen en els serveis i auxilis econòmics que, en aten-
ció a estats i situacions de necessitat degudament 
comprovats, derivats d’accidents de treball, es consi-
derin segons el parer de la comissió. Les ajudes po-
den cobrir totalment o parcialment necessitats com:

Ajudes a grans invàlids per a l’adequació de 
l’habitatge o altres necessitats específiques.

Beques per a la readaptació laboral i per a cur-
sos especials.

Pròtesi, elements ortopèdics o útils que ajudin 
a l’accidentat en les seves activitats i/o millo-
rin la seva qualitat de vida.

Despeses extraordinàries de desplaçament 
fora de la localitat de residència per a fami-
liars o persones que convisquin amb els tre-
balladors accidentats.

Qualsevol altra que decideixi la Comissió.

La Comissió de Control i Seguiment:
Està formada per deu membres, la meitat dels quals 
representen a treballadors protegits per la mútua i 
l’altra meitat correspon a la representació dels em-
presaris associats a ella.

Les competències de la Comissió de Control i Segui-
ment són les següents:

Conèixer els criteris d’actuació de la mútua en 
les diferents modalitats de col·laboració que 
té autoritzades.

Participar en l’elaboració de l’avantprojecte 
de pressupostos de la mútua.

Informar del projecte de memòria anual, prè-
viament a la seva remissió a la Junta General.

Tenir coneixement previ de les propostes de 
nomenament del Director Gerent.

Tenir coneixement i ser informada de la ges-
tió duta a terme per l’entitat en les diferents 
modalitats de col·laboració que té autoritza-
des.

Proposar quantes mesures estimi necessàries 
per al millor compliment dels fins de la mútua 
en els àmbits de gestió autoritzats, dins del 
marc dels objectius generals de la Seguretat 
Social.

En general, poder sol·licitar quanta informa-
ció genèrica es precisi respecte a la gestió 
realitzada per l’entitat en les diferents moda-
litats de col·laboració que té autoritzades.

Els seus components poden consultar-se a la pàgina 
7 de la Memòria Institucional.

La Junta Directiva, nomenada per la Junta General, té 
la potestat de designar al Director Gerent, i al mateix 
temps és l’òrgan principal de decisió de la gestió de 
la mútua. Cal destacar que cap membre de la Junta 
Directiva forma part de l’equip directiu de la mútua. 
El Director Gerent nomena a la resta del Comitè Di-
rectiu.
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A continuació, és presenta l’estructura organitzativa d’egarsat de l’exercici 2019-2020.

2019

2020

RELACIONES 
LABORALES

Elisabeth Delgado

DIRECTOR GENERAL
Albert Duaigues

GESTIÓN SANITARIA 
AT

Pere Tomeu

FINANZAS
Albert Bonavila

RRHH
Antoni Sabaté

SERV. JURÍDICOS Y 
PRESTACIONES
Olga Forrellat

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

Xavier Paredes

ADJUNTO A 
DIRECCIÓN

GESTIÓN MUTUALISTAS
Daniel Boya

OBRAS y SERV. 
GENERALES

Agustín Morales

MANTENIMIENTO
Daniel Conesa

PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES

Jordi Trabal

PROYECTOS Y 
DESARROLLO

Emilio Salas

CALIDAD Y 
PREVENCIÓN
Eva Pellejero

DIRECTOR MÉDICO
Albert Obiol

DIRECTORA 
ENFERMERÍA 

Constanza Alamos

HOSPITAL EGARSAT

FORMACIÓN y 
COMUNIC. INT 
Antoni Medina

GESTIÓN
ASISTENCIAL

Montserrat Cortijo

SERVICIO RHB
Joaquim Chaler

RECURSOS 
SANITARIOS

Gemma Andreu

GESTIÓN DE 
PROCESOS

Gumersindo González

SERVICIO TRAUMA
Manel Panadero 

PRESTACIONES
Joan Portaña

CONTENCIOSOS
Silvia Torner

GESTIÓN ITCC
Àngels Tuells

SERVICIOS 
JURÍDICOS

PERSONAL
Margarita Daviu 

ORGANIZACION
Anna Teixidó

ORGANIZACIÓN Y RED 
DE CENTROS
Raul Iserte

GEST. Y ATENCIÓN  
AL MUTUALISTA

Jordi Alier

GEST. Y ATENCIÓN  
AL MUTUALISTA

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Vanesa Palacios

GEST. Y ATENCIÓN  
AL MUTUALISTA

Josep Mª Vilamitjana

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Cristina Vazquez

GESTIÓN 
PREVENTIVA

Raquel Sellarés

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

Ramón Matabosch

FACTURACIÓN
Teresa Torra

RED DE CENTROS
Cristina Vieito

RED DE CENTROS
Luis Colmenarejo

RED DE CENTROS
Carmen Serrano

RED DE CENTROS
Guadalupe Gómez

RED DE CENTROS
Jaume Canal

RED DE CENTROS
Silvia Carbonell

RED DE CENTROS
Mireia Pedreño

RED DE CENTROS
Joan Mármol

ECONÓMICO-
FINANCIERO
Sergi Duran

SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTARIO

Juncal Eguílaz

AFILIACIÓN Y 
RECAUDACIÓN
Miquel Clapés

COMPRAS Y 
ABASTECIMIENTOS

David Martín

RELACIONES 
LABORALES

Elisabeth Delgado

DIRECTOR GENERAL
Albert Duaigues

GESTIÓN SANITARIA 
AT

Pere Tomeu

FINANZAS
Albert Bonavila

RRHH
Antoni Sabaté

SERV. JURÍDICOS Y 
PRESTACIONES
Olga Forrellat

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

Xavier Paredes

MANTENIMIENTO
Daniel Conesa

GESTIÓN MUTUALISTAS
Daniel Boya

ASESORÍA 
JURÍDICA

Ferran Mirabete

OBRAS y SERV. 
GENERALES

Agustín Morales

PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES

Jordi Trabal

PROYECTOS Y 
DESARROLLO

Emilio Salas

CALIDAD Y 
PREVENCIÓN
Eva Pellejero

DIRECTOR MÉDICO
Albert Obiol

DIRECTORA 
ENFERMERÍA 

Constanza Alamos

HOSPITAL EGARSAT

FORMACIÓN y 
COMUNIC. INT 
Antoni Medina

GESTIÓN
ASISTENCIAL

Montserrat Cortijo

SERVICIO RHB
Joaquim Chaler

RECURSOS 
SANITARIOS

Gemma Andreu

GESTIÓN DE 
PROCESOS

Gumersindo González

SERVICIO TRAUMA
Manel Panadero 

PRESTACIONES
Joan Portaña

CONTENCIOSOS
Silvia Torner

GESTIÓN ITCC
Àngels Tuells

SERVICIOS 
JURÍDICOS

PERSONAL
Margarita Daviu 

ORGANIZACION
Anna Teixidó

ORGANIZACIÓN Y RED 
DE CENTROS
Raul Iserte

GEST. Y ATENCIÓN  
AL MUTUALISTA

Jordi Alier

GEST. Y ATENCIÓN  
AL MUTUALISTA

Marta Parés

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

GEST. Y ATENCIÓN  
AL MUTUALISTA

Josep Mª Vilamitjana

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

GESTIÓN 
PREVENTIVA

Raquel Sellarés

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

Ramón Matabosch

FACTURACIÓN
Teresa Torra

RED DE CENTROS
Cristina Vieito

RED DE CENTROS
Luis Colmenarejo

RED DE CENTROS
Carmen Serrano

RED DE CENTROS
Guadalupe Gómez

RED DE CENTROS
Jaume Canal

RED DE CENTROS
Silvia Carbonell

RED DE CENTROS
Mireia Pedreño

RED DE CENTROS
Joan Mármol

ECONÓMICO-
FINANCIERO
Sergi Duran

SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTARIO

Juncal Eguílaz

AFILIACIÓN Y 
RECAUDACIÓN
Miquel Clapés

COMPRAS Y 
ABASTECIMIENTOS

David Martín

El màxim òrgan de l’estructura organitzativa és el Co-
mitè de Direcció, que està compost per 8 persones: 
7 homes i 1 dona. El nombre de participants no ha 
patit canvis en els dos últims anys.

Home

Dona
87,5%

12,5%
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Les funcions del Comitè Directiu són les següents:

Direcció General
Defineix els objectius i les línies estratègiques d’egarsat 
a curt i mitjà termini, d’acord amb la Missió, Visió i Valors 
que l’entitat té definits.

Dur a terme el seguiment continu del l’assoliment 
d’aquests objectius i línies estratègiques, mitjançant la 
coordinació de l’activitat dels diferents departaments 
per optimitzar el seu rendiment conjunt.

És la representació pública de l’entitat, així com l’enllaç 
directe amb la Junta Directiva.

Des d’aquesta direcció també es gestionen i coordinen:

Assessoria Jurídica: S’encarrega d’assessorar jurí-
dicament el Director General de l’entitat, en aque-
lles qüestions que es requereixi i siguin de la seva 
competència. Analitzar i realitzar informes jurídics 
de les novetats legislatives que afectin l’entitat.

Manteniment: Contractació i seguiment de tots 
els serveis de manteniment, tant des del punt de 
vista correctiu com preventiu. Adequació de les 
instal·lacions.

Obres i Serveis Generals: Gestió de les obres de 
l’entitat i control de les inversions a realitzar per 
aquest concepte, així com la contractació i segui-
ment de tots aquells serveis bàsics necessaris 
com a electricitat, telefonia, aigua, seguretat, ne-
teja, etc.

Direcció de Gestió Sanitaria AT
Els Serveis de Traumatologia i Rehabilitació duen a ter-
me l’atenció i l’assessorament dels pacients dins l’àmbit 
de la seva especialitat en cas d’accident de treball, inten-
tant sempre que puguin reincorporar-se en perfectes 
condicions i en el menor temps possible al seu lloc de 
treball.

Des de l’Àrea de Recursos Sanitaris es genera tota la in-
formació i la gestió de la documentació i els processos 
necessaris per a la gestió sanitària i s’atenen les possi-
bles reclamacions i incidències que puguin produir-se. 
Tanmateix, es desenvolupen els programes de promo-
ció, sensibilització i formació sanitària i es gestionen el 
transport sanitari i aquells serveis complementaris rela-
cionats amb l’Àrea Mèdica.

L’àrea de Gestió Assistencial, gestiona i organitza 
l’activitat assistencial promovent actuacions integrades 
que millorin el procés assistencial, la gestió del pacient i 
garantir l’activitat assistencial entre nivells assistencials.

Des d’aquesta àrea s’unifica i actualitzen els protocols 
i procediments implicant els professionals en la 
responsabilitat assistencial i la utilització racional dels 
recursos. Es dissenyen i desenvolupen nous productes 
i serveis sanitaris i s’impulsa la qualitat assistencial a 

través de la incorporació del mètode científic en les 
actuacions sanitàries.

A l’àrea de Gestió de Processos, s’encarreguen de les 
activitats pericials requerides per la mútua en les im-
pugnacions d’alta, reclamació de graus d’incapacitat i 
demandes judicials. Així mateix, s’estén a l’àmbit de les 
contingències professionals presentades com a malal-
tia professional, i la valoració en la prestació del risc 
d’embaràs i lactància.

Direcció Financera
L’organització de la Direcció financera té com a principal 
missió: La Gestió Economicofinancera del Patrimoni de 
la Seguretat Social i del Patrimoni Privatiu, responsabi-
litzant-se de l’elaboració, control i seguiment dels pres-
supostos, inversions financeres, comptabilitat analítica, 
balanços i comptes de resultats i les seves implicacions 
fiscals, així com de l’elaboració i estudi dels ratis derivats 
del control de les diferents activitats de col·laboració 
amb la Seguretat Social.

Afiliació i recaptació, gestiona i vetlla pel compliment de 
la normativa vigent en matèria de Seguretat Social, res-
pecte a l’Afiliació i Recaptació de mutualistes i la gestió 
de l’Incentiu/ Bonus.

Compres i abastaments, gestiona la correcta execució 
de les compres assegurant l’aprovisionament de béns i 
determinats serveis amb la finalitat de cobrir les neces-
sitats de l’entitat.

Facturació, s’encarrega de gestionar de manera integral 
tot el procés de facturació externa de l’entitat.

Direcció de Recursos Humans
Es responsabilitza, en termes generals, de la gestió de 
l’àmbit laboral i, concretament, de les següents fun-
cions:

El departament de Personal duu a terme la gestió de 
les relacions contractuals de tot el personal d’egarsat, 
incloent-hi la confecció de les nòmines de tots els seus 
col·laboradors/es.

El departament de Relacions Laborals es responsabilit-
za dels processos de selecció/contractació i de les rela-
cions laborals del personal d’egarsat.

El departament de Formació i Comunicació Interna es 
responsabilitza de la gestió de les necessitats formati-
ves del personal i de la coordinació dels plans de for-
mació, així com de la comunicació interna de la mútua.

El departament de Qualitat i Prevenció vetlla pel com-
pliment del sistema de qualitat de l’entitat, incloent-hi 
la gestió de les reclamacions. Així mateix, com a Servei 
Prevenció Propi (SPP) gestiona la prevenció interna de 
l’entitat.
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Direcció de Serveis Jurídics i Prestacions
Direcció responsable de la gestió i tramitació de les 
prestacions econòmiques d’egarsat en totes les se-
ves modalitats i contingències, tant de prestacions 
periòdiques (Incapacitat Temporal derivada de con-
tingències professionals i comunes, Risc d’Embaràs i 
Lactància natural, Cura de Menors, Cessament d’Acti-
vitat de Treballadors Autònoms) com de prestacions 
d’Invalidesa, Mort i Supervivència derivades de con-
tingència professional.

En tant que la Direcció Funcional de Gestió Mèdica 
d’ITCC, és la responsable de definir els criteris, pro-
cessos i instruccions de treball a seguir en la gestió 
dels processos de baixa per contingència comuna, 
assumint la gestió i tramitació de les actuacions en-
front de les inspeccions mèdiques i l’INSS.

Així mateix, és la Direcció responsable de gestionar 
l’activitat contenciosa d’egarsat en matèria de pres-
tacions de Seguretat Social, assumint la representa-
ció i defensa jurídica de la mútua davant els Jutjats 
Socials.
De manera complementària, s’ocupa de la divulga-
ció de novetats legislatives i de l’assessorament, tant 
intern com extern, en matèria de prestacions de Se-
guretat Social.

Direcció Organització i Xarxa de Centres
Té la missió de gestionar i coordinar la xarxa de cen-
tres d’egarsat, distribuïda per tot el país, mitjançant 
la qual ha de donar el servei òptim i adequat a la 
cartera de mutualistes i col·laboradors/es en funció 
de les necessitats prèviament detectades, així com 
aquelles que sorgeixen dia a dia.

S’ocupa a més de la definició, implementació i segui-
ment de l’estructura organitzativa dels centres admi-
nistratius i centres assistencials d’egarsat.
 
Paral·lelament gestiona la xarxa de centres mèdics 
assistencials d’urgència de primer nivell repartida 
per tota la geografia espanyola i la concertació de 
noves incorporacions de centres.

Direcció de Sistemes d’informació
Des de la Direcció de Sistemes d’Informació es duu a 
terme la definició, disseny, desenvolupament i segui-
ment dels Sistemes d’Informació de l’entitat. S’enca-
rrega de l’explotació del sistema i la xarxa de comu-
nicació de dades, així com de la instal·lació d’equips 
i homologacions, tenint sempre en compte criteris 
d’eficiència i seguretat i segons la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades.

Direcció Gestió Mutualista
Es distribueix en tres àrees, l’àrea de Gestió que s’en-
carrega de la Coordinació de Serveis, la Coordinació 
Sanitària i el Departament de Gestió Preventiva que 
duu a terme aquella activitat d’informació, educació, 
divulgació i assessorament a les empreses mutualis-
tes en Prevenció de Riscos Laborals que amb càrrec 
a quotes està permès. Tot això implica la realització 
de possibles accions emmarcades en l’àmbit de la 
sensibilització i suport preventius, així com del con-
trol i assessorament per la reducció de la sinistralitat 
laboral, tant en el Règim General com per a treballa-
dors/es Autònoms/es.

L’àrea de Producte que es compon de Transformació 
digital, que defineix, proposa i desenvolupa l’estruc-
tura digital dels diferents serveis de la mútua; i Pro-
ductes i Serveis s’encarrega de la creació d’un mapa 
de grups d’interès d’entitats, segons àmbits geogrà-
fics, sectorials i de possibilitats i tipus de prescripció. 
Adaptació en els casos necessaris de l’acord marc del 
conveni de col·laboració.

L’àrea Territori consta de 4 territoris que es redistri-
bueixen els responsables territorials i Relacions Ins-
titucionals, que representa a l’entitat amb els grups 
d’interès de la mútua, impulsa acords institucionals i 
lidera la RSC Externa.

Hospital egarsat
L’Hospital egarsat ofereix serveis tant a nivell hos-
pitalari com quirúrgics de traumatologia, consulta 
externa, atenció d’urgències de primer nivell 24 ho-
res i serveis de radiodiagnòstic convencional. També 
ofereix serveis de ressonància magnètica nuclear, to-
mografia axial informatitzada i ecografia, així com un 
centre de rehabilitació especialitzat, i pròximament 
allotjarà el laboratori de biomecànica d’egarsat.

A més, s’està treballant per ampliar la capacitat re-
solutiva del centre amb cobertura localitzable d’es-
pecialitats, i la incorporació de nous serveis com a 
neurofisiologia clínica, psicologia clínica, clínica del 
dolor, oftalmologia, medicina interna, cirurgia gene-
ral i vascular.
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CENTRES
Egarsat disposa d’una xarxa de 40 centres, 16 dels quals són centres assistencials propis ubicats a Catalunya 
entre els quals es troba l’Hospital egarsat. Cobreix bona part del territori nacional amb 16 centres fora de 
Catalunya i presència en 13 comunitats autònomes.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social és qui determina l’obertura de nous centres.

Mapa 2020

POLÍTICA I GESTIÓ DE LA 
QUALITAT
Egarsat va ser una de les primeres entitats de l’es-
tat a certificar-se amb la nova norma ISO 9001:2015, 
després de passar les corresponents auditories in-
ternes i externes. Paral·lelament, s’han anat fent les 
actuacions corresponents per mantenir el certificat 
EFQM +500, segell màxim de l’excel·lència en gestió.

Els eixos principals de la gestió de la qualitat conti-
nuen sent:

La valoració del grau de satisfacció dels clients 
i aconseguir un grau màxim de satisfacció de 
mutualistes, pacients i personal de l’entitat.

La millora en els processos de gestió de les 
prestacions.

La participació del personal.

GESTIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
Des de la Direcció de Recursos Humans, es va impul-
sar internament un treball d’identificació d’expectati-
ves dels diferents grups d’interès.

Un treball que va afavorir, també, que la resta de la 
plantilla tingués un millor coneixement de les activi-
tats i de la gestió de la responsabilitat corporativa, 
aspecte que va comportar una major participació 
i implicació en el projecte i, per tant, persones de 
pràcticament gairebé tota l’organització aportessin 
els seus coneixements sobre els diferents grups d’in-
terès d’egarsat (Treballadors, Mutualistes, Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social, Proveïdors, Comunitat 
Local, Societat, Administracions Púbiques i Medi Am-
bient).

Aquesta orientació del projecte va permetre a la 
Direcció de Recursos Humans conèixer millor totes 
les accions i activitats de responsabilitat social que 
es van realitzar durant 2010 i 2011 i poder, en con-
seqüència, determinar amb més precisió els contin-
guts de les successives Memòries de Sostenibilitat.

Finalment, aquest projecte segueix en l’actualitat en 
curs en procés de recerca contínua de noves accions 
que podrien realitzar-se per tractar d’aconseguir les 
expectatives raonables dels diferents grups d’interès.
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A continuació, es presenta el més significatiu de la matriu de grups d’interès d’egarsat:

IDENTIFICACIÓ DE GRUPS D'INTERÈS
PARTICIPANTS 

EGARSAT

INTERESSOS PRINCIPALS

PARTICIPANTS 
EGARSAT

SUBGRUPS 
EGARSAT DEL GRUP D’INTERÈS CAP A EGARSAT D’EGARSAT CAP AL GRUP D’INTERÈS

TREBALLADORS

Equip Directiu Recursos 
Humans

Retribució Justa
Línies estratègiques definides
Autonomia de decisió en les responsabilitats pròpies 
Formació Contínua

Transparència en la gestió
Absència de corrupció en la presa de decisions 
Lleialtat amb la missió, visió i valors d’egarsat 
Ser exemple per la resta de l’organització 
Cohesió entre els membres de l’equip directiu

Comandaments Recursos 
Humans

Sistema de direcció comunicatiu i participatiu 
Retribució Justa
Formació Continua
Conciliació laboral
Promoció Laboral i igualtat d’oportunitats de 
desenvolupament professional

Lleialtat en les decisions preses per la direcció
Motivació del seu equip per aconseguir el compromís 
amb l’entitat
Fomentar el potencial humà i la igualtat de tracte i 
oportunitats

Personal Tècnic
Recursos 
Humans 
Gestió Sanitaria

Retribució Justa
Conciliació laboral
Formació Continua
Promoció Laboral
Informació/Comunicació (Departamental i 
institucional) Fòrum tècnic equip sanitari

Que conegui i participi dels valors de l’entitat
Que la seva activitat sigui conseqüent amb l’estratègia 
d’egarsat
Gestionar els recursos disponibles amb eficiència i 
eficàcia 
Qualitat tècnica i humana en la prestació del servei 
Permanència a la plantilla

Personal 
Administratiu

Recursos 
Humans

Estabilitat Laboral
Retribució Justa
Reconeixement laboral continu
Conciliació laboral
Formació Contínua
Promoció Laboral i igualtat d’oportunitats
No discriminació per cap causa Informació/
comunicació (Departamental i institucional)

Polivalència operativa
Tracte adequat a les persones que venen a egarsat 
Optimització del temps
Gestió administrativa sense errors
Ser conscients del valor que aporta la seva activitat als 
resultats
Baix absentisme

MUTUALISTES

Empreses 
Mutualistes

Gestió 
Mutualista

Tracte proper i àgil en les gestions i en la informació 
tant de la situació dels seus treballados com de 
temes legals que puguin afectar a la gestió

Avançar-nos a les expectatives dels nostres mutualistes 
amb serveis i tècniques tant mèdiques com d’ajuda a 
la gestió dels RRHH que siguin innovadores i amb valor 
afegit

Organització i 
Xarxa de Centres

Ajuda amb els Serveis que des d’egarsat puguem 
oferir

Diagnòstic, cura, rehabiliatció, seguiment i comunicació 
continuada i clara sobre la gestió de tots els processos 
respectant sempre la RGPD

Gestió Sanitària Hospital egarsat per poder donar resposta des de 
l’inici del procès dels seus treballadors

Ser referent en la gestió excel·lent de l’Accident 
de Treball i Malaltia Professional en les tres fases: 
Prevenció, Accident i Rehabilitació

Gestió 
Preventiva

Ajuda en la gestió per a la reducció de la sinistralitat i 
promoció de la salut

Interlocució única per a una correcta gestió i millora de 
les condicions de treball

RETA (Autònoms)

Gestió 
Mutualista

Rebre informació tant clara i directe com sigui 
possible sobre drets i deures que té com adherit a 
egarsat

Assegurar la correcta recepció de la informació tant sobre 
els serveis d’egarsat com de les prestacions que té al seu 
abast

Organització i 
Xarxa de Centres Ajuda en la gestió de les prestacions

Interlocució única per a una correcta gestió de les 
prestacions

Gestió Sanitària Atenció ràpida i de qualitat

Gestió 
Preventiva

Rebre l’assessorament respecte a les obligacions 
derivades de l’article 24 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals, així com del Reial 
decret 171/2004

Trabajadores 
Empresas 
Mutualistas

Gestió 
Mutualista

Tractament sanitari de màxima qualitat en l'accident 
i/o malaltia professional

Solució de totes les contingències per a la 
reincorporació al lloc de treball el més ràpid possible i 
en les millors condicions

Organització i 
Xarxa de Centres 

Gestió de les prestacions amb agilitat i 
professionalitat

Ajuda en la seva alineació i motivació amb l'empresa 
per reduïr l'absentisme

Gestió Sanitària Informació sobre tot el que comporta la baixa 
(bàsicament per ITCC ) drets i deures Reducció prestacions indegudes

Gestió 
Preventiva

Rebre informació sobre mesures preventives per la 
reducció de la sinistralitat i salut laboral que millorin 
les condicions laborals

Implantació de pla de prevenció sinistralitat

Familiar paciente Hospital egarsat
Informació sobre el procés de l’accidentat 
Comoditat
Acompanyament
Suport emocional i empatia

Suport al seu familiar per a les activitats de la vida diària

Col·laboradors

Gestió 
Mutualista

Alta professionalitat de la mútua per tenir els seus 
clients (Empreses, autònoms) el més satisfets 
possible

Gestió àgil en temes administratius i de informació 
sobre els processos

Gestió 
Preventiva 

Rebre informació per fomentar la cultura de 
prevenció de riscos

Anticipació en la comunicació de serveis i novetats 
legislatives- laborals que afectin a l’acció protectora 
de la Seguretat Social, via jornades tècniques i de 
sensibilització
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PROVEÏDORS

Concurs Compres

Contractació Justa
Compliment dels terminis de pagament
No modificació de les condicions contractuals 
mentre dura el contracte

Proveïdors sòlids amb capacitat de resposta a possibles 
incidències o problemàtiques diverses

Proveïdors que innovin i desenvolupin els seus 
productes i serveis

Negociats
Compres 
Gestió Sanitària

ENTITATS D’ACCIÓ 
SOCIAL QUE 
PERTANYEN A 
LA COMUNITAT 
LOCAL SANT 
CUGAT I 
COMARCA

Resta d'entitats

Recursos 
Humans

Promoció del valor de la solidaritat
Demostrar interès respecte a les problemàtiques 
socials de l'entorn

Ecom

Creixement en el nombre de voluntaris
Transparència en la gestió posterior dels resultats de 
les campanyes

Cercar la captació de nous socis i/o patrocinadors de 
projectes socials

Millora de la reputació i la imatge corporativa

IDENTIFICACIÓ DE GRUPS D'INTERÈS
PARTICIPANTS 

EGARSAT

INTERESSOS PRINCIPALS

PARTICIPANTS 
EGARSAT

SUBGRUPS 
EGARSAT DEL GRUP D’INTERÈS CAP A EGARSAT D’EGARSAT CAP AL GRUP D’INTERÈS
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EXPECTATIVES DELS NOSTRES 
MUTUALISTES
Després d’iniciar un any amb altes expectatives en 
el qual vam centrar els nostres esforços en  la con-
secució dels compromisos adquirits durant l’exercici 
anterior, la irrupció de la crisi sanitària motivada per 
la COVID-19 va canviar la nostra escala de prioritats.

Davant aquesta situació sense precedents, l’actua-
lització de la informació sobre necessitats i expec-
tatives rellevants dels nostres mutualistes, ha pos-
sibilitat la millora del nostre acompliment, així com 
la reflexió i la planificació estratègica enfront d’un 
escenari que plantejava nous reptes i desafiaments.

EXPECTATIVES DELS MUTUALISTES

Agilitat en l'adaptació als canvis de la normativa legal

Comunicació fluida amb grups d'interès

Eficiència en la gestió de les prestacions i servei

Serveis amb valor afegit

Interlocució única, tracte pròxim

Suport en la millora de la sinistralitat

Tractament sanitari de primera qualitat

En primer lloc, l’impacte de la crisi sanitària en l’àmbit 
laboral va posar en relleu la necessitat d’adoptar una 
sèrie de mesures destinades a garantir la protecció 
social dels treballadors que causaven baixa mèdica 
en el treball, sigui per aïllament o malaltia motivada 
per la COVID-19. L’entrada en vigor del Reial decret 
llei 6/2020, de 10 de març, va passar a considerar si-
tuació similar a accident de treball, de manera excep-
cional i únicament a l’efecte de prestació econòmica 
per incapacitat temporal, aquells períodes d’aïlla-

ment o contagi de les persones treballadores.

Amb el propòsit d’oferir les eines necessàries per a 
l’adequada gestió de les referides baixes per incapa-
citat temporal, des d’egarsat ens vam adaptar ràpi-
dament a una regulació extraordinària que implica-
va la modificació d’arrelats procediments que, al seu 
torn, comportaven l’adequació dels sistemes infor-
màtics. Així mateix, amb l’objectiu d’oferir la informa-
ció necessària i aclarir alguns aspectes rellevants so-
bre l’excepcional regulació normativa, vam adaptar 
als nostres grups d’interès com l’abordatge de l’as-
sistència sanitària depenia, en la seva integritat, del 
Servei Públic de Salut. Excepcionalment, l’article 9 del 
Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, va passar a 
considerar contingència professional derivada d’acci-
dent de treball les malalties patides pel personal que 
prestaven serveis en centres sanitaris o sociosanita-
ris a conseqüència del contagi de la COVID-19.

Després de l’entrada en vigor del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’es-
tat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sa-
nitària ocasionada per la COVID-19, els treballadors 
autònoms, al capdavant de petites i mitjanes empre-
ses, van veure interrompuda la seva activitat. Mentre 
alguns d’ells van veure suspesa per imperatiu legal 
la seva activitat productiva, ocasionant el tancament 
imminent dels seus negocis; uns altres van veure ine-
vitablement reduïda la seva facturació fruit de la dis-
minució de la demanda i les limitacions imposades a 
causa de la COVID-19.

En aquest context, amb l’objectiu de contribuir a 
evitar un impacte econòmic prolongat més enllà de 
la crisi sanitària, el Reial decret llei 8/2020 de 17 de 
març, va posar l’accent en la casuística dels autò-
noms, particularment afectats per la situació, creant 
una prestació extraordinària per cessament d’activi-
tat la gestió i el pagament de la qual corresponia a la 

E m p r e s e s  M u t u a l i s t e s  i 
A u t ò n o m s
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Mútua Col·laboradora amb la Seguretat amb la qual el treballador autònom tingués concertada la cobertura 
de les contingències professionals.

Enfront d’aquesta excepcional situació, caracteritzada per la urgència del moment, des d’egarsat vam 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, en temps rècord, l’esce-
nari al qual s’enfrontava, amb el propòsit d’accelerar el procés de presa de decisions i executar les accions 
necessàries per donar compliment a les exigències legals en col·laboració amb la Seguretat Social.

Més enllà d’avaluar diàriament l’evolució de la situació, vam posar a la disposició dels nostres treballadors 
autònoms i col·laboradors la informació necessària sobre el procediment de sol·licitud de la prestació ex-
traordinària de cessament d’activitat, habilitant i potenciant els canals de comunicació directa amb la finalitat 
d’atendre i donar resposta a l’elevat volum de peticions, sol·licituds i consultes rebudes. Paral·lelament, vam 
realitzar un seguiment exhaustiu de les consultes entrants amb el propòsit d’analitzar la necessitat d’imple-
mentar noves actuacions.

L’ambigüitat en la formulació normativa, seguit de les particularitats de cadascun dels sectors d’activitat i la 
casuística concreta en la qual es trobaven els treballadors autònoms afectats, van exigir el reajustament d’al-
guns dels procediments adoptats, d’acord amb les directrius establertes per part de les autoritats sanitàries 
i els aclariments emesos per la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social amb la col·laboració de 
l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball.

Després de finalitzar el termini previst per sol·licitar i percebre les mesures de suport als autònoms, la situació 
de pandèmia generada per la propagació de la COVID-19 va romandre amb tal incidència en la salut i l’econo-
mia, que va obligar a les autoritats competents, no sols a mantenir les mesures ja adoptades, sinó a adoptar 
d’altres més restrictives amb un especial impacte en determinats sectors d’activitat. En conseqüència, el Reial 
decret llei 24/2020, de 26 de juny i posterior Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, van establir noves 
prestacions de cessament d’activitat, així com altres mesures de protecció dirigides als treballadors autònoms 
afectats.

ACCIONS REALITZADES PER A ACONSEGUIR LES EXPECTATIVES
Totes les accions realitzades durant l’any 2020 en la prestació de serveis de l’entitat, van estar encaminades a 
aconseguir pal·liar les conseqüències derivades de la COVID-19, així com a aconseguir una major satisfacció 
global. Així mateix, en les pàgines 17 a 40 de la Memòria Institucional es troben recollides totes les dades de 
gestió dels nostres serveis de prestacions socials.

Resultats accions Any 2019 Any 2020

Extranet Corporativa Àrea egarsat - Implementació Empreses / Col·laboradors 955 211

Plans de Gestió d’Absentisme (PGA) 632 171

Informes Evolució Comparativa 43 20

Web corporativa (visites) 260.194 495.403

Web corporativa (pàgines visitades) 530.256 999.009

Acumulat seguidors Xarxa Social Twitter - Difusió informació corporativa, accions, entre 
altres 1.824 1.932

Acumulat seguidors Xarxa Social LinkedIn - Difusió informació corporativa 2.564 3.105

Egarsat al día (Acumulat subscriptors) 2.186 5.167

App “Coneixements Bàsics en Primers Auxilis” 2.288 3.076

App “Preven Game” 10 0

App “Viatjar segur” 44 20

Tot i que la transformació digital de l’entitat segueix el camí establert en el pla dissenyat a aquest efecte, la 
COVID-19 ha accelerat el ritme del canvi, havent d’acollir-nos amb immediatesa als beneficis que proporcio-
nen les noves solucions digitals.
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Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos, aconseguir la màxima eficiència en les gestions i oferir un servei àgil 
dirigit al nostre col·lectiu de treballadors autònoms i col·laboradors, destinem gran part dels nostres esforços 
a impulsar l’adequació telemàtica dels nous formularis de sol·licitud de les prestacions extraordinàries de 
cessament d’activitat, els quals es troben fàcilment accessibles en la secció “Mesures de suport als autònoms” 
de la nostra web corporativa.

Malgrat les creixents dificultats que van venir complicant la gestió de l’entitat i la de tot el sector a conseqüèn-
cia de la COVID-19, els col·laboradors van reconèixer el tracte cordial i personalitzat rebut, la facilitat de con-
tacte, la professionalitat en la tramitació, l’agilitat en les respostes obtingudes i la preocupació que la mútua 
va demostrar enfront les seves necessitats, obtenint una puntuació global de 8,87 punts en les enquestes 
de satisfacció realitzades. En aquest context, destaca la figura del gestor de servei, qui ha atès, assessorat i 
gestionat personalment els tràmits necessaris, a més de romandre en constant actualització a una normativa 
sovint canviant i de confusa interpretació. Amb una puntuació de 9,27, els gestors de servei van enfocar la 
seva gestió en la disponibilitat dels seus serveis minimitzant el temps de resolució de les demandes del nostre 
col·lectiu de treballadors autònoms i col·laboradors.

Paral·lelament, les xarxes socials han estat una plataforma especialment útil a través de la qual hem pogut 
abordar d’una manera eficient la pandèmia. Els canals de comunicació informals ens han permès fer arribar 
als nostres grups d’interès novetats legislatives, consells útils en matèria de prevenció i salut, així com altres 
notícies d’interès d’una forma digital i immediata. A més, s’han convertit també en un important canal per 
resoldre dubtes, especialment aquells relacionats amb el col·lectiu de treballadors autònoms. Aquesta in-
formació confirma la bona tendència de les xarxes socials amb les quals compta l’entitat: Twitter, LinkedIn i 
YouTube. Totes elles han superat els registres recollits l’any 2019, tant en seguidors com en interaccions. Així 
mateix, la consolidació dels canals de comunicació informals, ens ha permès obrir noves línies de diàleg amb 
els nostres grups d’interès, aconseguint socialitzar, comunicar i crear una comunitat de valor que continua-
rem potenciant.

Durant l’any 2020, les organitzacions han hagut d’enfrontar-se a grans reptes amb relació a la COVID-19, 
nous desafiaments que han suposat repercussions directes en el món del treball; des del risc de transmissió 
del virus en els llocs de treball fins a la implantació del treball a distància. Situacions que han incrementat 
potencials riscos per a la salut i la seguretat en el treball, especialment aquells ergonòmics, organitzatius i 
psicosocials, a més de tots aquells vinculats al fenomen de la digitalització i les noves tecnologies.

Des d’egarsat, conscients de les serioses preocupacions que ha causat el virus en l’àmbit laboral, hem seguit 
al costat de les nostres empreses mutualistes i treballadors autònoms desenvolupant protocols i mesures 
que els permetessin adoptar les accions preventives necessàries en funció de les activitats inherents als llocs 
de treball i els graus d’exposició enfront de la COVID-19, afavorint el teletreball com a mesura principal per 
prevenir el risc de contagi.

L’elaboració i publicació del “Pla de Contingència enfront de la COVID-19”, del manual de “Recomanacions per 
a treballar des de casa de manera saludable”, així com la difusió de material de conscienciació i sensibilització 
en matèria de prevenció de riscos laborals, han servit com a full de ruta perquè cada empresa pugui elaborar 
la seva pròpia anàlisi i protocol d’actuació amb l’objectiu principal d’assegurar un entorn de treball segur i 
saludable.

Amb l’objectiu de proporcionar informació d’utilitat sobre el virus, el desenvolupament de la pandèmia i els 
diferents materials que hem desenvolupat per pal·liar les conseqüències de la COVID-19 en l’àmbit laboral, 
hem habilitat la secció “Informació COVID-19” en la nostra web corporativa. Basada en una navegació fàcil, 
l’habilitació d’aquest nou canal de comunicació, ha permès acostar les informacions vinculades a la crisi de la 
COVID-19 potenciant la qualitat del servei.
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COMPROMISOS AMB MUTUALISTES 2020
Des d’egarsat, continuem adaptant-nos dia rere dia per millorar els nostres serveis i processos, sempre en-
focats als nostres grups d’interès. Una vegada més, vam mostrar la nostra implicació en oferir la màxima 
qualitat de servei i promoure així la seva accessibilitat global.

COMPROMISOS AMB MUTALISTES 2020

ACCIONS EN MARXA COMENTARIS

Balanç de Gestió Es continua realitzant tant a empreses com en alguns casos a 
treballadors per un millor coneixement del grau de satisfacció

Consolidació presència xarxes socials i web corporativa Consolidació de la informació facilitada a través de la web cor-
porativa i xarxes socials

Millorar l'assessorament i gestió de la sinistralitat
A la disposició dels mutualistes amb més absentisme, incre-
mentant els serveis relacionats: Informes, Diagnòstics i imple-
mentació de mesures

Prevenció i nous riscos laborals Informe d'absentisme i sinistralitat a partir d'ampliació d'anàlisi 
de dades

Pàgina web egarsat
Revisió i actualització dels continguts

Pla de transformació digital de l'entitat

Comunicació corporativa

Disseny de la nova extranet corporativa per a mutualistes, 
col·laboradors i pacients

Conceptualització projecte "Data Wharehouse" i "Dada Única"

Implantació de plataforma per a la realització de videoconferèn-
cia amb mutualistes i col·laboradors facilitant l'adaptació de 
l'entitat al teletreball

Comunicación corporativa

Potenciar la imatge de marca, crear un sistema de canals de co-
municació davant tots els grups d'interès.

Increment de publicacions en xarxes socials sobre l'acció pro-
tectora de la seguretat social

Ampliació de continguts de Butlletí informatiu "Egarsat al dia" 
destinada als nostres grups d'interès

L’adaptació d’egarsat a la nova realitat digital, en constant canvi, ha implicat el desenvolupament de compe-
tències digitals que permeten a l’entitat continuar complint amb la seva missió; donar respostes eficients a 
les expectatives dels empresaris, atenent les necessitats dels treballadors, en col·laboració amb la Seguretat 
Social.

Sota aquesta premissa, al fil de la recomanació del Ministeri de Sanitat d’establir l’adopció del teletreball 
en les empreses per a evitar la propagació de la COVID-19, hem implementat una plataforma unificada de 
comunicació i col·laboració digital que ha afavorit el treball en remot, fent possible la realització de reunions 
virtuals.

Així mateix, amb la finalitat d’acostar digitalment els nostres serveis, l’actualització i reestructuració del dis-
seny de l’extranet corporativa ha pres impuls. Una experiència virtual que permetrà a les nostres empreses 
mutualistes i col·laboradors accedir als serveis d’una manera àgil, dinàmica i renovada. En aquesta mateixa 
línia, també centrarem els nostres esforços en el desenvolupament del nou portal del pacient. Un espai per-
sonal des del qual els nostres treballadors protegits podran accedir a les seves proves diagnòstiques i infor-
mes clínics, així com gestionar les seves cites sense desplaçaments.

Seguint els valors d’innovació i millora contínua, hem iniciat la conceptualització del projecte “Data Wharehou-
se”. Una valuosa eina basada en l’agrupació eficient de la informació, evitant duplicitats i afavorint una major 
explotació en informes i aplicacions de Business Intelligence (BI). A més, hem establert les bases perquè la 
filosofia de la “Dada Única” ens permeti una correcta explotació de la informació i una adequada estandar-
dització dels processos.
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DADES SIGNIFICATIVES PLANTILLA EGARSAT
Un dels grups d’interès prioritaris per a egarsat és el seu personal. A continuació 
es presenten les dades més significatives de la gestió de les expectatives raona-
bles d’aquest grup d’interès.

Remarquem l’esforç significatiu amb aquest grup d’interès en la recopilació de 
dades de caràcter quantitatiu. Les dades es presenten de manera que poden ser 
comparades amb anteriors exercicis.

P E R S O N A L
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DADES PRINCIPALS 2020
En la següent taula es mostren les dades més importants de la gestió dels recursos humans d’egarsat:

2020 2019 2018 2017 2016

Plantilla egarsat 556 552 543 519 499

Núm. de Homes 172 174 173 158 158

Núm. de Dones 384 378 370 361 341

Distribució Plantilla per Sexe (Homes) 30,94% 31,52% 31,86% 30,44% 31,66%

Distribució Plantilla per Sexe (Dones) 69,06% 68,48% 68,14% 69,56% 68,34%

Plantilla egarsat per Contractes Fixes 90,83% 90,76% 91,90% 94,03% 94,79%

Plantilla egarsat per Contractes eventuals 9,17% 9,24% 8,10% 5,97% 5,21%

Edat mitjana Plantilla 44 anys i 
1 mes

43 anys i 
9 mesos

43 anys i 
9 mesos

44 anys i 
9 mesos

45 anys i 
5 mesos

Índex Absentisme 3,40% 4,00% 3,00% 3,75% 3,40%

Índex Rotació 20,20% 28,20% 22,80% 21,61% 18,92%

Índex d’Estabilitat de la Plantilla 90,80% 90,80% 91,90% 93,45% 94,58%

Antiguitat Plantilla 12 anys i 
2 mesos

11 anys i 
7 mesos

12 anys i 
2 mesos

12 anys i 
4 mesos

11 anys i 
7 mesos

Hores de Formació 28.392 42.217 43.585 27.636 13.230

Import de la Formació 104.413,04 108.236,09 142.483,47 101.349,15 94.372,00

Núm. de Persones Formades 545 537 428 403 310

Hores Formació / Treballador 51,06 78,62 77,80 49,90 25,50

En forma de gràfic es mostren algunes dades addicionals:

Distribució de la plantilla per edat 2019 Distribució de la plantilla per edat 2020

Menors de 31 anys

Entre 31 i 40 anys 

Entre 41 i 50 anys 

Majors de 50 anys

24,46% 25,54%

36,78% 36,51%

10,51% 9,89%

28,26% 28,06%
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ALTRES DADES DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
En aquest bloc es mostren les dades obtingudes de la plantilla d’egarsat relacionades amb les expectatives 
de caràcter laboral.

Aspectes Retributius
Tota la plantilla d’egarsat està subjecta al conveni col·lectiu general d’àmbit estatal per a les entitats d’assegu-
rances, reassegurances i mútues d’accidents de treball.

També, els nivells salarials inicials d’egarsat estan per sobre del Salari Mínim Interprofessional (SMI) que el 
Govern fixa anualment. 

Es pot determinar que la gran majoria de persones d’egarsat estan situades per sobre dels nivells de retribu-
ció inicials.

Des de la Direcció de Recursos Humans, tots els processos de selecció i/o de promoció interna es cons-
trueixen des de la base de la igualtat d’oportunitats i retribuint uniformement a persones de diferents sexes.

Les dades globals de distribució de la plantilla per sexes i la distribució de la plantilla per categories profes-
sionals són:

Antiguitat de la plantilla 2019 Antiguitat de la plantilla 2020

Menors de 31 anys

Entre 31 i 40 anys 

Entre 41 i 50 anys 

Majors de 50 anys

27,72% 26,80%

31,16% 29,68%

27,72% 30,94%

1,45% 1,44%2,90% 2,70%

9,06%

8,45%

Plantilla egarsat 2019 Plantilla egarsat 2020

68,48% 69,06%

31,52% 30,94%

Dona

Home
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Distribució plantilla per categoria professional:

2020:

2019:

GRIN1GRIN0 GRIN2 GRIN3 GRIN4 GRIN5 GRIN6 GRIN7 GRIN8

10%

80%

100%

90%

20%

30%

40%

50%

70%

60%

3

10

4

24

36

47

45

122

43

43 136 3

11 32 00

2

GRIN1GRIN0 GRIN2 GRIN3 GRIN4 GRIN5 GRIN6 GRIN7 GRIN8

10%

80%

100%

90%

20%

30%

40%

50%

70%

60%

DonaHome

3

10

4

26

37

52

41

44 134 5

12 31 00

2120

44
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Programa de gestió d’avantatges 
L’any 2008 va néixer el projecte d’Avantatges Socials 
a egarsat, iniciant el seu primer pas amb el compro-
mís de posar a la disposició de la plantilla un servei 
propi d’acords amb altres empreses que inclogues-
sin avantatges directes en el consum més interes-
sant per als nostres empleats: alimentació, carbu-
rant, entre altres. Una iniciativa que pretenia crear 
un servei exclusiu per a la plantilla mitjançant el qual 
poguessin beneficiar-se d’un estalvi econòmic.

En aquest context, egarsat en el 2013, va realitzar un 
canvi en l’estratègia d’estalviament, llançant el seu 
nou programa de fidelització “Feel Your Moment” 
amb una proposta de valor enfocada a aconseguir 
un espai personalitzat per a la plantilla on es fomen-
tés el sentiment de pertinença i l’ajuda a augmentar 
la motivació professional. A la pràctica, s’ha incre-
mentat el salari emocional de la nostra plantilla a 
través d’un portal exclusiu d’avantatges i descomp-
tes en més de 400 marques, permetent-los estalviar 
en les seves compres habituals, amb la comoditat de 
compra des de casa i la disponibilitat d’un comerç 
digital per al consum de les persones treballadores 
quan (i on) prefereixin.

El club egarsat – “Feel your Moment” té avui dia 248 
usuaris que entren en el portal de compres amb 
recurrència, i a més, disposa d’un espai social per 
crear, compartir i participar en les diferents activitats 
que proposi l’entitat.

Algunes activitats socials realitzades durant l’any  
2020:

• El concurs per triar la millor foto de les vacan-
ces estiuenques dels treballadors/es. Les fotos 
es van pujar a l’espai social del Club egarsat i 
cadascun anava votant la que més li agradava.

• Concursos de cinema on el Club egarsat, con-
vida al cinema als treballadors/es guanyadors/
es.

Àrea de selecció i contractació
La selecció de personal és clau i suposa la fase inicial 
de la relació laboral. Ha de realitzar-se sota el principi 
d’igualtat d’oportunitats. Per això, la nostra política 
de selecció té com a missió permetre que l’entitat 
– en un espai de temps raonable – tingui a la seva 
disposició un equip humà amb els òptims coneixe-
ments, destreses i habilitats per al bon funcionament 
de l’organització.

En les ofertes laborals s’utilitza un llenguatge neu-
tre i uns continguts no sexistes, en ells es conté la 
descripció del lloc i de les funcions corresponents a 
aquest. Les diferents proves i qüestionaris que s’apli-
quen durant el procés de selecció, són iguals per a 
homes i dones.

Objectius específics de l’àrea de selecció i contracta-
ció:

• Continuar garantint la igualtat efectiva entre 
dones i homes en l’accés a l’ocupació, en pro-
cessos de selecció, desenvolupament, promo-
ció i classificació professional.

• Promoure bones pràctiques laborals a través 
de la igualtat d’oportunitats i no discriminació, 
fent extensiu a terceres parts externes que in-
tervinguin en processos de selecció.

Fases del procés de selecció i 
contractació:
1. Procés de selecció – Fase Prèvia:

• Definició neutral del lloc de treball i perfil pro-
fessional

2. Procés de selecció – Fase operativa:

• Redacció de la convocatòria amb un llenguatge 
i imatges neutres i inclusives

• Elecció dels canals de comunicació inclusius 

• Recepció de candidatures

• Realització de proves de selecció imparcials 

• Realització d’entrevistes de selecció objectives

3. Procés de selecció – Fase d’incorporació:

• Acolliment en igualtat de condicions (posada 
a la disposició del pla d’igualtat i els canals de 
comunicació) per donar a conèixer a l’organit-
zació i la cultura corporativa (acompanyament)



25

M
EM

ò
R

IA
 2

0
20

  
  
S
O
S
T
E
N
IB
IL
IT
A
T

P e r s o n a l

Convocatòria interna/externa
Respecte al procediment de selecció i incorporació de personal, els llocs es cobreixen mitjançant convocatòria 
interna o externa. Les convocatòries internes es publiquen en els canals de comunicació interns, on en les 
vacants internes s’identifiquen les característiques i requisits que han de complir els candidats i candidates 
que apliquin a aquesta plaça, així com les característiques del lloc afectat.

Egarsat, en l’àmbit intern, garanteix la igualtat d’oportunitats potenciant el seu capital humà en els processos 
de reclutament intern per a la cobertura de vacants per sobre de la selecció externa en el moment de cobrir 
la necessitat de noves incorporacions.

En els darrers 3 anys (2018/2019/2020), s’ha publicat una mitjana de 17 convocatòries internes, i una mitjana 
de 66 convocatòries externes.

Promocions internes
En el 2016, en aplicació de la normativa de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social per a 
aquest exercici i següents, va quedar sense aplicació la política de les promocions internes en l’entitat.

Àrea d’ocupació
La direcció de RH d’egarsat, és conscient dels beneficis de l’estabilitat del seu personal per a la satisfacció 
d’aquest i el propi benefici de l’organització, promovent així polítiques que el fomenten, i amb això l’aprofita-
ment del coneixement i l’experiència de les persones que componen el seu equip de professionals.

• Durant l’any 2018, es van realitzar 83 seleccions en total. La majoria de les seleccions es van realitzar 
dins del Grup II N4, amb 22 seleccions, sent incorporades el 66,27% de dones i en homes el 33,73%,

• Durant l’any 2019, es van realitzar 105 seleccions en total. La majoria ha estat favorable a la contractació 
de dones, sent incorporades el 71,43% i en homes el 28,57%.

• Durant l’any 2020, es van realitzar 66 processos de selecció, dels quals 39 processos es van originar per 
necessitats de contractació en perfil sanitaris, i 27 processos de selecció es van processar per a la con-
tractació de perfil d’administració.  

Novetat l’any 2020

• La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un notori impacte en el mercat laboral global, i egarsat ha con-
tinuat treballant per a incorporar nous professionals. Per això, l’adaptació digital dels processos de se-
lecció ha estat vital per a permetre’ns gestionar millor les dades de les diferents candidatures, realitzant 
avaluacions i entrevistes telemàtiques amb una certa facilitat fent ús de la intel·ligència artificial per a 
determinar quins són els més adequats, a priori, per al lloc laboral disponible.

Formació i capacitació de la plantilla
Egarsat aposta, des de ja fa temps, per la formació contínua del seu personal. En aquest sentit, en l’exercici 
2020 es va completar un pla de formació que, tot i l’estat de pandèmia i ajustos pressupostaris, va procurar 
arribar de manera homogènia a tots els col·lectius de la mútua, tant en formacions internes amb personal de 
la mútua, com a formacions externes, col·lectives o individuals.

Els col·lectius entre 36 i més de 45 anys van ser els que més hores formatives van realitzar.
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D’altra banda, també es va intentar una distribució equilibrada del pla de formació en funció dels grups pro-
fessionals. En aquest sentit, els grups professionals en els quals es va prioritzar el pla formatiu van ser els 
GRIN 2, GRIN 3, GRIIN 4, GRIIN 5 i GRIIN 6, corresponents als nivells tècnics i els llocs administratius.

Núm. de persones formades durant l’any 2019

Distribució en hores de formació per gènere i edat 2019

Distribució en hores de formació per gènere i edat 2020

Núm. de persones formades durant l’any 2020

378 379

159 166

Dona

Home

DonaHome

Entre 25 i 35 anys

Entre 25 i 35 anys

Entre 36 i 45 anys

Entre 36 i 45 anys

Més de 45 anys

Més de 45 anys

Menys de 25 anys

Menys de 25 anys

813

299

51

95

1.385

1.550

6.423

2.689

3.824

6.623

11.206

8.435

13.172

4.302

5.343

3.559
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Finalment, egarsat va continuar apostant pel cofinançament de programes universitaris o màsters i/o post-
graus per al personal que així ho va sol·licitar; fent una aposta de retenció del talent a col·lectiu mèdic de l’en-
titat amb la proposta de Màster Mèdic format per 2 màster oficials amb universitats de prestigi.

Cal destacar les formacions realitzades en Suport Vital Bàsic (SVB) i utilització del DEA, així com les formacions 
realitzades per a personal de serveis centrals en matèria de primers auxilis.

A més de formacions internes per aprofitar els recursos de l’entitat, destacant tallers preparats per personal 
intern sobre els diferents serveis de l’Hospital.

Estudi clima laboral
Egarsat va dur a terme aquest any 2020 com en anys 
successius un estudi de clima laboral.
Respecte al 2019, la satisfacció global ha augmentat, 
sent en 2020 de 5,97.

Diversitat de la plantilla
En la mateixa línia que l’any anterior, en el 2020 es va 
dur a terme un seguiment del nivell de diversitat de 
la plantilla que compon l’organització per conèixer el 
grau de diversitat existent, tenint en compte tots els 
centres de treball de egarsat.

Es van identificar les diferents nacionalitats que es 
troben en la plantilla. Així, un 5,22% de la mateixa es 
compon per treballadors i treballadores estrangers. 
Hi ha persones de països sud-americans i centrea-
mericans, i també persones que pertanyen a la Unió 
Europea.

Hores formació / Grup professional 2019 Hores formació / Grup professional 2020

GRIN2 GRIN2GRIN3 GRIN3GRIN4 GRIN4GRIN5 GRIN5GRIN6 GRIN6GRIN6 GRIN6GRIN8 GRIN8GRIN1 GRIN1

94 135

5.658 3.363

18.021

5.24010.440

8.260

3.561

7.207

4.401
3.200

32 14410 3

Nº hores

2019 2020
5

6

5,5

Nivell acadèmic de la plantilla 2019 Nivell acadèmic de la plantilla 2020

Estudis Bàsics 

FP1r Grau

FP Grau Superior 

Batxillerat 

Diplomatura/grau 

Llicenciatura

62

29

69

62

119

196

71

67

57

32

136

182
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A continuació, es detallen les diferents nacionalitats que integren la plantilla d’egarsat i la distribució de les 
diferents nacionalitats per grups d’edat.

 2019 2020

 DIVERSITAT Homes Dones Total Homes Dones Total

Menors de 25 anys 0 0 0 0 0 0

Entre 25 i 35 anys 5 4 9 4 7 9

Entre 36 i 45 anys 5 9 14 5 9 14

Més de 45 anys 1 2 3 1 3 3

Totals 11 15 26 10 19 29

Distribució de nacionalitats no espanyola 2019

ARGENTINA-AR

BOLÍVIA-BO

COLÒMBIA-CO

CUBA-CU

DOMINICANA

EQUADOR-EC

ITÀLIA-IT

MOLDÀVIA-MD

PERU-PE

ROMANIA-RO

VENEÇUELA-VE

ARGENTINA-AR

BOLÍVIA-BO

XILE

COLÒMBIA-CO

CUBA-CU

DOMINICANA

EQUADOR-EC

ITÀLIA-IT

MÈXIC

MOLDÀVIA-MD

PERU-PE

ROMANIA-RO

VENEÇUELA-VE

1

1

2

2

3

3

4

4

Distribució de nacionalitats no espanyola 2020
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Aquest reduït grup de persones es concentra en els següents llocs de treball:

La Direcció de RH va posar en marxa el II Pla d’Igualtat 2020-2024, amb l’objectiu de proporcionar una cultura 
de treball que generi la igualtat d’oportunitats per a tots i totes, on les persones són tractades amb dignitat i 
respecte. La igualtat de gènere és un component clau de l’orientació d’egarsat cap a la diversitat i la inclusió, 
i una part integral de la nostra cultura.
El II Pla d’igualtat d’egarsat suposa un canvi de valors contribuint a millorar les situacions de desigualtat en 
els grups professionals, i enfocat a adoptar accions que ajudin a impulsar el desenvolupament de carrera 
del col·lectiu femení cap a llocs d’alta responsabilitat, però sense oblidar que la plantilla d’egarsat, s’ha vist 
incrementada en els últims anys per una major incorporació de dones a llocs tècnics i lloc de comandaments 
intermedis ajudant a disminuir l’esquerda entre tots dos sexes.

Què volem aconseguir en el període de 2020-2024?
Adoptar la transversalitat de gènere com a estratègia per fer efectiva la igualtat entre dones i homes. Això 
implica incorporar la perspectiva de gènere en la gestió de l’entitat en la gestió dels RH i a tots els nivells.

• Ser preventiu eliminant qualsevol possibilitat a futur de discriminació per raó de sexe.

• Millorar la percepció per part dels empleats sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, mit-
jançant accions de comunicació i formació a tots els nivells organitzatius

• Consolidar com a principi bàsic la participació a través del diàleg i cooperació de les parts de la direcció 
de l’empresa, comissió d’igualtat i conjunt de la plantilla.

Com ho aconseguim?
Primer amb el compromís de l’entitat, l’objectiu del II Pla d’igualtat és continuar en la línia de promoció del 
principi d’igualtat de tracte en tota l’organització i així garantir les mateixes oportunitats entre dones i homes, 
a més d’evitar qualsevol tipologia de discriminació laboral que pugui donar-se entre dones i homes.
Per fer efectiu aquest Pla s’ha realitzat un nou diagnòstic de la situació d’egarsat en condició de gènere i s’han 
fixat uns nous objectius concrets d’aquells aspectes a abordar per garantir la igualtat entre dones i homes en 
tota l’entitat.

Per aquest motiu, l’entitat ha assumit el compromís d’incorporar la perspectiva de gènere de manera trans-
versal, és a dir, l’àmbit d’aplicació d’aquest pla serà general i extensible a tots els membres d’egarsat, inde-
pendentment del tipus de contracte o relació que tinguin amb l’organització. A més, també es compromet a 
divulgar-ho en l’àmbit intern com a extern, així com col·laborar en la promoció i execució de la igualtat d’opor-
tunitats dins de la societat amb la finalitat d’aconseguir ser una organització igualitària amb la qual s’obtingui 
una millora de l’ambient de treball i de les relacions laborals, aconseguint d’aquesta manera, una optimització 
dels recursos humans i una futura paritat en l’organització.

Segon amb el compromís de les representacions sindicals (CCOO/UGT/CESC) els qui per primera vegada a 
egarsat hem treballat conjuntament el compromís de la igualtat, amb la signatura i posada en marxa del II Pla 
en els períodes de 2020-2024, en compliment del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents 
com a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació (BOE 7 
de març de 2019).
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Distribució per lloc de treball 2019 Distribució per lloc de treball 2020
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Seguretat i Salut Laboral
L’activitat preventiva prevista per a l’any 2020 s’ha vist totalment alterada per la situació de pandèmia sobre-
vinguda, que ha absorbit tots els recursos previstos per al desenvolupament de les activitats preventives.

La planificació inicial es basava en la continuació de les línies marcades en 2020:

• Desenvolupament de l’eina de gestió per a la Coordinació d’activitats empresarials

• Realització de nous informes d’Avaluació de Riscos dels centres de treball

• Finalització en la implantació de les mesures d’actuació en cas d’emergència en tots els centres de treball

Aquestes activitats, juntament amb les activitats rutinàries que implica el sistema de gestió de la prevenció 
de riscos laborals, van haver de deixar-se de costat per a assumir les actuacions de l’empresa enfront de la 
COVID-19. Abans de decretar-se l’estat d’alarma, es continuava compatibilitzant l’activitat habitual del Servei 
de Prevenció Propi amb la necessitat de dedicar temps a la nova malaltia conseqüència del coronavirus.

Les actuacions des del Servei de Prevenció Propi, estaven enfocades a recaptar la informació disponible so-
bre la nova malaltia (transmissibilitat, símptomes, efectes per a la salut) i transmetre aquesta informació a 
la plantilla en general. Una vegada es decreta l’estat d’alarma, s’assigna al Servei de Prevenció Propi la tasca 
d’establir les línies d’actuació enfront de la COVID-19 en diversos àmbits, principalment:

• Mesures preventives a aplicar en els centres de treball

• Cribratge de pacients

• Actuacions a realitzar en cas de mostrar símptomes o contacte amb infectats

• Reorganització dels centres de treball per aplicar les mesures preventives

• Actuacions preventives relacionades amb el teletreball

• Formació específica sobre el coronavirus

• Cribratge mitjançant serologia al personal que voluntàriament ha optat per fer-se el reconeixement 
mèdic de vigilància de la salut

• Visites a tots els centres de Catalunya per verificar l’eficàcia de les mesures aplicades i detectar noves 
necessitats

• Distribució de mascaretes en els Serveis Centrals

En la fase inicial, l’esforç va ser major per la dificultat de coordinar-se amb l’àrea de Medicina del treball, 
concertada amb el servei de prevenció aliè, per la qual cosa es va assumir des del Servei de Prevenció Propi 
l’establiment de procediments que requerien del criteri sanitari. L’absència d’aquest suport es va suplir amb 
un major treball en la cerca de protocols, consultes a les autoritats sanitàries i seguiment de les novetats 
legislatives. Una vegada es van poder solucionar els problemes inicials, la comunicació fluida amb el servei 
de prevenció aliè ha permès poder donar una resposta adequada a les necessitats plantejades, pel que fa a 
actuacions que requereixen un criteri mèdic especialitzat.

La situació de pandèmia ha obligat a adaptar-se a la nova situació, havent de mantenir l’activitat de la mútua, 
però garantint un entorn el més segur possible per al personal i els usuaris. Aquesta necessitat ha comportat 
l’adopció de mesures de diversa índole.

S’ha dut a terme modificacions a escala organitzativa, adaptant l’activitat dels centres de treball en funció de 
les restriccions de mobilitat i altres establertes per les autoritats sanitàries, reduint i ampliant horaris, en fun-
ció del decretat, a més de permetre la realització de teletreball en aquells casos en els quals fos possible. En 
l’accés als centres, s’han establert mesures perquè el personal propi accedeixi de manera esglaonada, evitant 
aglomeracions. Pel que fa als usuaris, s’ha facilitat la realització de gestions de manera telemàtica, minimit-
zant al màxim les situacions que requereixen la presència física en el centre. Per al personal que accedeix 
(sigui propi o extern) s’ha establert un cribratge per prevenir l’accés de persones amb la COVID-19 positiu o 
que pateixin símptomes compatibles amb la malaltia.
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S’han establert mesures de diferent caràcter per garantir que el personal pot desenvolupar la seva activitat 
laboral sense risc de contagi:

• Separació física dels llocs de treball per a garantir una distància mínima de 2 metres entre les persones.

• Augment de la freqüència en la neteja dels espais per part de les empreses externes.

• Posada a la disposició del personal d’elements per la desinfecció pròpia i de superfícies (gel hidroalco-
hòlic, desinfectant).

• Revisió del sistema de climatització per a garantir que la qualitat de l’aire és l’adequada i que la seva 
renovació és la suficient.

• Ventilació adequada dels espais. 

Com a mesura complementària a totes aquestes actuacions, s’han col·locat senyalització diversa per indicar 
les actuacions i advertiments correctes relacionats amb la transmissió de la pandèmia, com ara l’ús obligatori 
de mascareta, la necessitat de mantenir una distància adequada, els símptomes que cal tenir en compte per 
a identificar un contagi, l’aforament màxim en els espais, els punts d’espera en les àrees de recepció, etc.

En l’atenció als usuaris, es donen moltes situacions que impedeixen mantenir les mesures preventives enfront 
de la COVID-19, particularment la distància (per exemple, en tractaments de fisioteràpia o en l’atenció sani-
tària). Per garantir que el personal pot dur a terme aquesta activitat de manera segura, se’ls ha proporcionat 
els equips de protecció individual adequats (mascaretes tipus FFP2, bates d’un sol ús, pantalles facials, etc.)

S’han establert els mecanismes necessaris per donar resposta a les persones que són especialment vulnera-
bles davant la COVID-19, garantint que es té en compte la seva condició i es compleix amb les condicions que 
estableixen les autoritats sanitàries.
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COMPROMÍS AMB LA SALUT DE LA SOCIETAT 
L’any 2009 es va iniciar el programa “Re-Il·lusiona’t”, a través del qual egarsat ha vin-
gut concedint ajudes a treballadors que haguessin patit un accident de treball o una 
malaltia professional i que es trobessin especialment en estat o situació de necessi-
tat. Aquestes ajudes tenen un caràcter potestatiu i independent de les prestacions 
compreses dins de l’acció protectora de la Seguretat Social.

Dins d’aquest programa, i en el desenvolupament de noves accions per aconseguir 
les expectatives raonables del grup d’interès Mutualistes, Treballadors, l’any 2014 va 
ser creat un grup de treball per oferir un major contingut al programa i en el qual in-
tervenen les diferents direccions de l’entitat implicades en el seu desenvolupament, 
conjuntament amb la Comissió de Prestacions Especials (Grup de Treball Social).

Posteriorment, durant l’any 2017, i davant l’augment de sol·licituds tramitades, es va 
creure oportú incorporar la figura de la Treballadora Social, a fi de detectar, atendre 
i valorar les situacions susceptibles de cobertura per aquesta prestació, aportant les 
mateixes a la Reunió trimestral de la Comissió de Prestacions Especials, prèvia anàli-
si i valoració pel Grup de Treball Social.

Recentment, i a través de la Resolució de 28 d’octubre de 2019, la Direcció Gene-
ral d’Ordenació de la Seguretat Social, ha establert un nou règim d’aplicació de les 
denominades “Prestacions Complementàries” amb la finalitat d’evitar qualsevol ar-
bitrarietat en la seva concessió, atorgant seguretat en la seva dispensació i en la 
determinació dels subjectes beneficiaris d’aquestes. D’aquesta manera, s’ha fixat un 
catàleg de prestacions autoritzades comuna a totes les Mútues Col·laboradores amb 
la Seguretat Social, així com el règim d’aplicació i els límits de rendes i documents 
necessaris per l’accés a aquestes.

Treball Social a egarsat
Des d’egarsat entenem la salut des d’una visió Bio-psico-social. Per això, oferim un 
servei d’atenció social als treballadors accidentats prestant especial atenció als pro-
blemes socials que puguin sorgir durant el seu procés de baixa laboral.

S’aborda l’accident de treball des d’una visió integral, atenent des de la prevenció fins 
a la reinserció laboral dels treballadors accidentats.

S o c i e t a t  i  c o m u n i t a t  l o c a l
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Objectiu
La curació i recuperació del pacient en tots els as-
pectes de la seva vida que s’han vist alterats per la 
contingència professional que han patit. Les inter-
vencions socials van encaminades cap a la millora 
de la qualitat de vida del pacient i la seva família, i a 
facilitar el major nivell d’autonomia possible.

Comissió de Prestacions Especials
La Comissió de Prestacions Especials és competent 
per a la concessió de beneficis derivats de la Reserva 
d’Assistència Social en favor dels treballadors prote-
gits o adherits i als seus drethavents que hagin patit 
un accident de treball o una malaltia professional i 
es trobin especialment estat o situació de necessitat.

La funció del treballador/a social consisteix en la de-
tecció de necessitats susceptibles d’abordatge per 
part de l’esmentada Comissió, correspon al treballa-
dor/a social l’anàlisi, i l’avaluació de necessitats i la 
posterior tramitació d’aquests expedients.

La detecció i avaluació de necessitats es duen a ter-
me mitjançant entrevistes amb el pacient i/o família, 
fomentant l’autoresponsabilitat dins del propi pro-
cés de reinserció tant a nivell laboral com social.

Any 2018
S’han tramitat un total de 179 expedients d’ajuda so-
cial, beneficiant a 179 famílies en situació de vulne-
rabilitat.

• Ajudes per a adaptacions d’habitatge

• Ajudes per a ortopèdia

• Ajudes formació, escolarització de beneficiaris

• Ajudes sepelis

• Ajudes pagament hipoteca / lloguer

• Ajuda adaptació vehicle

• Ajudes per a hospitalització i atenció a domicili 

• Ajudes per a teràpies complementàries 

• Complements Incapacitat Temporal

• Pagues extres Grans Invàlids

Any 2019
S’han tramitat un total de 124 expedients d’ajuda so-
cial, beneficiant a 124 famílies en situació de vulne-
rabilitat.

• Ajudes per a adaptacions d’habitatge

• Ajudes per a ortopèdia

• Ajudes formació, escolarització de beneficiari 

• Ajudes sepelis

• Ajudes pagament hipoteca / lloguer

• Ajuda adaptació vehicle

• Ajudes per a hospitalització i atenció a domicili 

• Ajudes per a teràpies complementàries 

• Complements Incapacitat Temporal

El concepte de vulnerabilitat es correspon amb les 
situacions físiques, psicològiques o socials que col·lo-
quen a l’individu en una situació potencialment pe-
rillosa, per tant en parlar de vulnerabilitat parlem 
de dues coses, de la persona vulnerable i del motiu 
que la fa vulnerable, des de la Unitat de Treball Social 
s’incideix en la situació de vulnerabilitat pal·liant els 
efectes que provoca un accident de treball en la vida 
dels nostres accidentats i les seves famílies.

Aquestes ajudes tenen un caràcter purament social i 
el seu objectiu és atendre situacions de fragilitat dels 
treballadors accidentats. Tanmateix, un dels objec-
tius és potenciar les capacitats de cada família per 
fer front a aquestes situacions.

Any 2020
L’any 2020, les ajudes d’assistència social de la Co-
missió de Prestacions Especials es van regular mit-
jançant la Resolució del 28 d’octubre de 2019, de la 
Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, 
per la qual s’estableix el règim d’aplicació de les pres-
tacions complementàries de l’article 96.1 b), del Text 
Refós de la Llei General de la Seguretat Social, apro-
vat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Aquesta Resolució unifica un catàleg de Prestacions 
Especials comú a totes les Mútues d’Accidents de 
Treball, fixa alhora els criteris econòmics d’accés i 
posa l’accent principalment en la situació de neces-
sitat dels treballadors accidentats.

Per aquest motiu durant l’any 2020 moltes de les 
ajudes que es venien atorgant han quedat excloses 
de l’esmentat catàleg i per tant s’han vist reduïts de 
manera substancial el nombre de sol·licituds i ajudes 
atorgades per la Comissió.

S’han tramitat un total de 23 expedients d’ajuda so-
cial, beneficiant a 23 famílies en situació de vulnera-
bilitat.

• Ajudes per a adaptacions d’habitatge

• Ajudes per a ortopèdia

• Ajudes formació, per al foment de la reinserció 
laboral

• Ajudes pagament hipoteca / lloguer
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A continuació, es detallen quantitativament les accions realitzades durant l’any 2020:

 Detall de les ajudes 2019 2020

Hospitalització i ajudes a domicili 5.565,92 0,00

Tractaments/Teràpies 2.637,10 0,00

Complements IT 41.331,87 0,00

Adaptació vivenda 5.505,24 2.286,90

Adaptació vehicle 6.333,17 0,00

Despeses sepeli/mort 4.428,00 0,00

Ajudes hipoteca/lloguer 50.777,94 53.022,56

Ortopèdia 43.903,06 988,00

Formació/Escolarització beneficiaris 23.751,30 1.840,00

Total 184.233,60 58.137,46

2019 2020

DIVERSITAT  Núm. 
ajudes Import  Núm. 

ajudes Import

1ª reunió 42 58.497,17 8 16.553,42

2ª reunió 31 31.455,31 0 0,00

3ª reunió 32 46.106,11 5 12.241,10

4ª reunió 19 48.175,01 10 29.342,94

Totals 124 184.233,60 23 58.137,46
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Campanyes
A causa de la difícil situació viscuda durant l’any 2020, no es van poder dur a terme les campanyes de Reco-
llida d’Aliments, i Donació de Sang.

En relació a la campanya de recollida de joguines, no es va poder desenvolupar amb normalitat, aquesta 
vegada l’empresa IMC Toys va aportar el seu granet de sorra en la campanya interna, gràcies a les gestions 
realitzades des del centre assistencial de Terrassa.

Evolució recollida aliments 2010-2019

Evolució campanya joguines 2011-2019

Evolució campanya donació de sang 2011-2019

2010 20152013 20172011 20162014 2018 2019

381,2

570,1

504,5

218,2

143,2

64,6

210
192

156,4

2011 20152013 20172012 20162014 2018 2019

70
89

165

269

383
403

315

397
427

2011 20152013 20172012 20162014 2018 2019

22

25

18 18

21

15

35

31 30
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INTRODUCCIÓ: EGARSAT I EL 
MEDI AMBIENT
Egarsat considera la gestió ambiental com a part de 
la gestió de les seves activitats i, conscient de la im-
portància de minimitzar l’impacte ambiental associat 
a aquestes activitats, es van identificar els aspectes 
ambientals i es van definir bones pràctiques per als 
impactes més rellevants i significatius, associats als 
objectius ambientals de l’organització, que poden re-
sumir-se en:

• Minimització de la generació de residus.

• Minimització del consum energètic.

• Compliment dels requisits legals en matèria 
ambiental i requisits definits per egarsat.

Aquests objectius estan alineats amb les expectati-
ves del grup d’interès de Medi Ambient, que s’han 
identificat per part d’egarsat. A continuació, s’identifi-
quen els principals aspectes ambientals, així com els 
indicadors associats i bones pràctiques implantades 
i projectes de futur, per minimitzar el nostre impacte 
ambiental.

IMPACTES AMBIENTALS DE 
L’ACTIVITAT

Residus
Els residus són un dels principals impactes significa-
tius d’egarsat, que es generen per la pròpia activitat 
de les oficines, a nivell sanitari en els dispensaris, i de 
cuina en la Seu Central de Sant Cugat del Vallès.

Els residus més significatius generats poden resu-
mir-se en:

Residus generats per l’activitat d’oficina:
Paper i cartó
Cartutxos de tòner i tinta
Plàstics: llaunes, ampolles de plàstic, gots 
Piles

Residus generats a la cuina:
Oli residual de cuina 
Residus orgànics 
Vidre
 
Residus generats en activitats sanitàries:
Residus generals (residus sanitaris de cures, be-
nes...)
Residus punxants
Plaques RX no vàlides
Medicaments caducats

Consum de recursos
Els principals consums de recursos són:
Consum d’electricitat 
Consum d’aigua
Consum de gas
Consum de material d’oficina 
Consum de material sanitari

Altres impactes ambientals
Emissions a l’atmosfera
Aigües residuals sanitàries
Impacte indirecte associat al transport 
Impacte indirecte associat a les compres i 
Subcontractació de serveis
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En l’apartat de gestió ambiental es presenten les dades associades als impactes ambientals més significatius.

GESTIÓ AMBIENTAL: DADES AMBIENTALS

Gestió de residus
En els centres de treball està definida la sistemàtica de recollida selectiva, i es disposa de zones de recollida 
amb contenidors adequats per a cada tipologia.

En la següent taula, es presenta el tractament final que es dóna a cadascun dels residus generats en les ins-
tal·lacions de l’entitat. Sempre que sigui possible, el tractament que es realitza és la valorització del residu.

 GESTIÓ DELS RESIDUS

RESIDUS GENERATS A OFICINES TRACTAMENT

Paper i cartró Reciclatge

Cartutxos de tòner i tinta Reciclatge

Plàstic: llaunes, ampolles de plàstic, gots Reciclatge

Piles Reciclatge

Residus Generals (Banals) Incineració/tractament

RESIDUS GENERATS ACTIVITATS SANITARIES TRACTAMENT

Residus generals (residus sanitaris de cures, benes...) Incineració/tractament

Residus punxants Incineració/tractament

Líquids de revelats fotogràfics Raigs X Reciclatge

Líquids de fixador fotogràfics Raigs X Reciclatge

Plaques RX no vàlides Reciclatge

Medicaments caducats Incineració/tractament

RESIDUS GENERATS A CUINA TRACTAMENT

Oli residual de cuina Incineració/tractament

Residus orgànics Reciclatge

Vidre Reciclatge
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Generació de residus
Egarsat disposa de dades quantitatives dels residus generats, per cada tipologia:

GENERACIÓ DE RESIDUS (LITRES) GENERACIÓ DE RESIDUS (Kg)

RESIDUS GENERATS A OFICINES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Abast

(1) Paper i cartró 343.200 350.000 659.160 22.347 29.751 22.504 egarsat

Cartutxos de tòner i tinta 1.800 1.440 1.120 180 75 82 egarsat

(1) Plàstic: llaunes, ampolles de plàstic, 
gots 171.600 317.000 153.000 10.055 10.309 7.283 egarsat

Piles (Kg.) 26,80 12 0 33 10 17 egarsat

Residus Generals 260.000 469.000 26.089 22.969 20.165 egarsat

RESIDUS GENERATS ACTIVITATS SANI-
TARIES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Abast

(1) Residus generals (residus sanitaris de 
cures, benes...) 343.200 377.600 172.000 4.080 1.960 3.220 Dispensaris

Residus punxants 204 297 148 34 56,10 269,90 Dispensaris

Líquids de revelats fotogràfics Raigs X 0 0 0 0 0 0 Dispensaris

Líquids de fixador fotogràfics Raigs X 110,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Dispensaris

Plaques RX no vàlides (Kg.) 100,25 10,00 0,00 16,60 325,95 0,00 Dispensaris

Medicaments caducats 125,50 90,00 60,00 81,55 108,47 25,70 Dispensaris

RESIDUS GENERATS A CUINA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Abast

Oli residual de cuina 385 270 330 271 326,60 303,60 Cuina SSCC

(1) Residus orgànics 171.600 171.600 151.000 10.055 10.309 7.247 Cuina SSCC

(1) Vidre 12.480 12.480 34.800 2.516 2.474 1.747 Cuina SSCC
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Les quantitats de residus generats estan calculats partint de les recollides realitzades per cada tipus de con-
tenidor. La freqüència de generació va ser analitzada amb l’objectiu d’ajustar la recollida i així, aprofitar al 
màxim el transport de gestió de residus.

Algunes de les quantitats que es van generar durant el 2019 van ser superiors a les del 2020 en anar estre-
tament lligades al volum d’activitat. Altres quantitats, per contra, en el 2020 van ser inferiors a les del 2019, 
resultat fruit de les bones pràctiques implantades en l’organització per a la reducció dels residus.

% Quantitat residus valoritzats 2019 % Quantitat residus valoritzats 2020

32% 38%

68% 62%

Incineració/tractament

Reciclatge
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Des de 2009 es va adquirir el compromís d’anar re-
duint el consum d’energia elèctrica. Per a aconse-
guir-ho, es van implantar bones pràctiques ambien-
tals en egarsat en matèria de climatització, consum 
energètic d’equips d’il·luminació i equips informàtics.

A finals de 2011, el Departament de Manteniment 
va realitzar l’estudi energètic de la radiació solar in-
cident en les façanes dels edificis de la Seu Central, 
en el qual es va demostrar que la instal·lació de fil-
tres solars en les superfícies envidrades podria re-
duir fins a un 80% les necessitats energètiques en 
climatització en l’edifici B. A conseqüència del resul-
tat d’aquest estudi es va decidir instal·lar làmines de 
control solar a les façanes exteriors dels dos edificis 
de la Seu Central.

En 2013 es va dur a terme la instal·lació de bateries 
de condensació, la qual cosa ha reduït en els dos da-
rrers anys el consum d’energia elèctrica reactiva i ha 
minimitzat el seu impacte. En aquest mateix sentit, 
en el 2014 es va eliminar el consum de gas, segons 
mostren els resultats quantificats en la taula ante-
rior.

Climatització: El sistema de climatització és 
per bombes de calor, i està programat perquè 
quan no hi hagi activitat es pari, garantint que 
no queda encès a les nits, caps de setmana o 

períodes sense activitat. Les temperatures es 
regulen per respectar els requisits establerts 
en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 
d’Edificis, que té en compte criteris d’eficiència 
energètica en l’ús i el manteniment de les ins-
tal·lacions.

Il·luminació: Per a zones d’ús no continuat com 
a escales, serveis i garatges es disposa de tem-
poritzadors per a la il·luminació.

Durant el 2016 i a causa del descens continuat del 
preu dels llums led per a il·luminació d’oficines, des 
del Departament de Manteniment s’està promovent 
el canvi de les lluminàries convencionals, tant fluores-
cència com halogenurs, a led, reduint així el consum 
en energia elèctrica, contribuint a la reducció global 
d’emissions de CO2. En aquesta línia, podem afirmar 
que ja s’han dut a terme el canvi de lluminàries en els 
següents centres o espais:

• Canvi integral de lluminàries en el Centre d’Al-
bacete.

• Canvi integral de lluminàries en el Centre Assis-
tencial de Diagonal Mar.

• Canvi de les 50 bombetes halògenes de 50w 
per 50 bombetes led de 9w, a la Sala de Juntes 
de la planta gerència.

Consum de recursos d’energia

SUMINISTRES

Tipus de consum Generador Unitat de 
mesura 2016 2017 2018 2019 2020

Consum d'aigua Tota l'Orga-
nització m3 * 7.833,00 8.994,00 8.715,00 8.308,00 8.605,00

Consum energia 
elèctrica (Activa)

Tota l'Orga-
nització kw * 2.552.720,00 3.699.155,00 3.865.254,27 3.843.185,22 3.430.029,00

Consum energia 
elèctrica (Reac-
tiva)

Tota l'Orga-
nització kw * 7.016,00 7.025,00 8.251,00 13.929,00 28.889,00

Consum de gas Hospital 
egarsat m3 * 19.473,00 60.613,00 89.530,00 79.974,00 62.350,00

Consum de gas 
conversió a kWh

Hospital 
egarsat kw * 227.401,00 705.149,00 1.042.398,00 925.072,00 712.803,00

INDICADORS BENCHMARKING CENTRES ASSISTENCIALS

Tipus de consum Generador Unitat de 
mesura 2016 2017 2018 2019 2020

Consum d'aigua Centres 
Assistencials m3 * 2.718,00 2.450,00 2.912,00 2.979,00 3.040,00

Consum energia 
elèctrica (Activa)

Centres 
Assistencials kw * 796.031,00 1.039.984,00 1.475.786,27 1.367.639,00 1.140.019,00

Consum energia 
elèctrica (Reac-
tiva)

Centres 
Assistencials kw * 4.035,00 4.271,00 8.063,00 12.006,00 18.565,00
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• Canvi dels Down light dels banys de totes les 
plantes dels dos edificis de la Seu Central.

• Canvi de la il·luminació interna dels Rètols Cor-
poratius “EGARSAT” dels edificis de la Seu Cen-
tral, de neó a led.

• La il·luminació del Centre de Granollers és tota 
led.

En el 2018, es va dur a terme el canvi del sistema de 
climatització de València per un més eficient, per a la 
seva millora amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmi-
ques d’Edificis.

Durant el mes d’octubre de 2018, es va dur a terme 
l’actualització interna dels ascensors de l’Edifici A de 
la Seu Central. Aquesta actualització es va dur a ter-
me per a optimitzar els elevadors millorant l’eficièn-
cia energètica del sistema a través dels variadors de 
freqüència i així incrementar la qualitat del servei.

Durant el 2019, des del Departament de Manteni-
ment s’ha promogut el canvi de les lluminàries con-
vencionals, tant fluorescència com halogenurs, a led, 
reduint així el consum en energia elèctrica, contri-
buint a la reducció global d’emissions de CO2. S’han 
dut a terme el canvi de lluminàries en els següents 
centres:

• Canvi integral de lluminàries en el Centre de 
Múrcia.

• Canvi integral de lluminàries en el Centre de 
Logronyo.

• Canvi integral de lluminàries en el Centre de 
Las Palmas.

Durant l’any 2020, el Departament de Manteniment 
s’ha centrat en la gestió de l’assistència, control de la 
prevenció i assegurament de la contenció enfront de 
la COVID-19, en tots els nostres centres en l’àmbit es-
tatal i especialment en la Seu Central i Hospital, per 
ser centres amb el nombre més elevat de personal. 
Tot això s’ha aconseguit sota tres línies d’actuació:

Al març de 2020, durant la primera ona, el Depar-
tament de Manteniment d’egarsat en coordinació 
i comunicació contínua amb els responsables del 
Servei Públic de Salut de Catalunya, va localitzar, 
va comprovar, va desinstal·lar, va identificar i va 
cedir a aquest organisme, tots els respiradors així 
com reguladors / cabalímetres i ampolles d’oxigen, 
tots  ells sense comprometre el nostre propi servei 
assistencial, amb l’objectiu de fer front a la gran de-
manda que es va produir en el Servei Públic de Salut 
d’aquests elements, per causa dels efectes de la CO-
VID-19 en les persones infectades amb aquest virus. 
Posteriorment, al juliol d’aquest mateix any 2020, el 
Servei Públic de Salut va retornar tot el material ce-
dit, sent aquest mateix immediatament reinstal·lat 

en el seu lloc d’origen.

Paral·lelament al març de 2020, es va incrementar la 
neteja i desinfecció en tots els centres en l’àmbit es-
tatal, fent més èmfasi en la neteja i desinfecció amb 
producte bactericida / viricida / fungicida sobre totes 
les superfícies susceptibles de ser manipulades per 
diverses persones. A més es va donar instruccions 
a les empreses proveïdores d’aquest servei, perquè 
protegissin els seus empleats/des amb mesures de 
protecció addicionals adequades per a aquests ca-
sos.

Al maig de 2020, el Departament de Manteniment amb 
caràcter d’urgència va haver de condicionar, netejar, 
desinfectar i dotar de mobiliari, estris i subministra-
ments el Local 2 de Sabadell, local situat al costat del 
Centre Assistencial de Sabadell, per a la realització de 
testos massius de PCR’s en aquesta localitat, en coope-
ració amb el Servei Públic de Salut de Catalunya.

Entre maig i juny de 2020, el Departament de Manteni-
ment d’egarsat, va dissenyar, desenvolupar, implemen-
tar i fabricar el sistema actual i en vigor de les taules 
del menjador laboral de la Seu Central, així com de la 
gestió de fluxos del personal, senyalització i distribució 
d’aquestes. Tot això secundat amb el reforç en la neteja 
i desinfecció contínua de les mateixes durant el temps 
d’ús del menjador laboral. La implementació d’aquest 
sistema va permetre la reobertura del servei de men-
jador laboral amb les màximes garanties de prevenció 
enfront de la COVID-19.

Posteriorment, aquest mateix sistema va ser adoptat 
en el menjador laboral de l’Hospital egarsat.

Al juny de 2020, el Departament de Manteniment va 
redistribuir totes les taules, armaris i llocs de treball de 
la Seu Central a fi d’assegurar el màxim distanciament 
entre treballadors d’un mateix departament, havent 
d’habilitar nous espais i zones de treball, tot això bus-
cant les màximes garanties de prevenció enfront de la 
COVID-19 assegurant el pla de retorn del personal a la 
Seu Central.

Al setembre de 2020, seguint les recomanacions del 
IDAE en matèria de ventilació i renovació d’aire per a la 
prevenció de la propagació del SARS-CoV-2, es van fer 
els treballs pertinents, a través dels nostres Serveis tèc-
nics de climatització en l’àmbit estatal, a fi de compro-
var que tots els nostres locals complien amb aquestes 
recomanacions. 



42

M
EM

ò
R

IA
 2

0
20

  
  
S
O
S
T
E
N
IB
IL
IT
A
T

M e d i  a m b i e n t

Una altra de les mesures que es duen a terme per a 
la reducció del consum energètic, és la programació 
diària d’engegar/aturar tots els sistemes de climatitza-
ció de tots els centres d’egarsat en el conjunt de l’estat 
espanyol.

Altres mesures de consum responsable de recursos 
finits i de béns públics, es promou la instal·lació d’ai-
rejadors en totes les aixetes d’aigua, els quals poden 
arribar a reduir en un 50% el consum d’aigua.

Minimització del consum energètic per a equips 
informàtics: Gràcies al projecte de Sistemes d’In-
formació denominat ‘Green TI’, que té per objec-
te apagar els PC’s a partir de les 20h de la tarda 
a l’efecte de minimitzar el consum energètic dels 
equips informàtics. En el 2020, es va produir un 
estalvi energètic valorat en 273 euros..

Ressenyar que l’estalvi energètic per a l’any 

2020 no ha estat tan substancial com anys an-
teriors. A causa de la situació de pandèmia i en 
conseqüència a l’increment del teletreball, les 
polítiques d’apagat de PC’s de la Seu Central de 
l’entitat no han pogut dur-se a terme (els usuaris 
havien de trobar-se el seu PC encès als matins, 
per poder connectar-se a ell de manera remota 
des dels seus domicilis).

No obstant això, des de l’inici del projecte (setem-
bre 2012) i fins al 31 de desembre de 2020, l’es-
talvi acumulat ja ascendeix a 9.505 euros.

Aquestes mesures vénen incentivades per la neces-
sitat de fer un consum responsable i sostenible dels 
recursos.

Amb aquestes iniciatives busquem millorar l’eficiència 
energètica de la nostra seu i al mateix temps vetllar 
per una millora en el medi ambient.

Estalvi de consum energètic acumulat des de l’inici del projecte (setembre 2012)

Estalvi de consum energètic acumulat el 2020
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Consum d’altres recursos: fungible 
sanitari, material farmacèutic i 
material radiogràfic
Material sanitari:
Com en l’anterior exercici, realitzem una comparativa 
pel que fa a imports per a quantificar el consum de 
material, donada la impossibilitat de fer un recomp-
te per quilos, ja que els materials no són homogenis 
entre si.

En aquest 2020 han entrat en vigor els contractes re-
sultants de la licitació de medicació en els quals el 
Servei de Farmàcia de l’Hospital actua com a submi-
nistrador i controlador dels dipòsits de farmàcia dels 
dispensaris d’egarsat, la qual cosa ens permet regu-
lar el consum ajustant encara més les comandes al 
consum de cada centre i l’obtenció de millors preus.

Amb la plena integració de l’Hospital egarsat, a causa 
de la situació de pandèmia les estades a l’Hospital 
egarsat han passat de 5.240 el 2019 a 4.080 el 2020 
reduint-se aproximadament en un 25%. A causa dels 
nous protocols d’actuació el consum de material far-
macèutic s’ha reduït aproximadament en un 35%, un 
10% més del que es redueixen les estades.
Entrant detalladament amb els consums de material 
radiogràfic reflectits en la taula, continua disminuint 

el seu consum, el més contaminant, a causa d’una 
major consciència per part del personal i pacients de 
la no impressió de les plaques radiogràfiques i l’ús 
del suport en CD.

Des de 2015 cap dispensari utilitza ja els líquids re-
veladors per a les plaques radiogràfiques, la qual 
cosa ha suposat una clara disminució de l’impacte 
ambiental negatiu.

Consum de paper:
Podem observar un gran descens tant en el paper 
de carta imprès amb els nostres logotips com en el 
paper DIN-A4. També observem una disminució dels 
sobres blancs, gràcies als procediments i mesures 
implantades per notificar les incidències mitjançant 
correu electrònic i SMS.

S’ha implantat al 100% la realització de burofax i 
cartes certificades a través de la web de Correus, 
d’aquesta manera evitem emplenar la típica carto-
lina rosa i sol·licitem la Prova Electrònica de Lliura-
ment, d’aquesta manera podem descarregar un PDF 
on s’indiquen totes les dades del lliurament com són 
data, hora, nom, DNI i la signatura del receptor.

 CONSUM (kg)

Tipus de consum Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2020

Paper de carta 615 320 340 40

Sobres blancs 925 1.365 1.005 365

Sobres Kraft 0 190 45 0

Paper DIN-A4 11.260 12.040 11.780 8.630

Total (Kg) 12.800 13.915 13.170 9.035

 CONSUM (imports)

Tipus de consum Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2020

Material Radiogràfic 7.012 6.778 5.192 4.611

Fungible Sanitari 362.165 371.766 395.158 380.246

Material Farmacèutic 332.464 368.405 379.519 248.294

Total (Import) 701.641 746.949 779.869 633.151
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GESTIÓ AMBIENTAL: 
ACTUACIONS

Per al consum eficient
Continuant amb la iniciativa de l’any 2017, egarsat ha 
continuat promovent el consum eficient i l’adquisició 
d’articles respectuosos amb el medi ambient.

Per al consum eficient des del 2012 tenim un nou 
work-flow d’autoritzacions amb més control sobre 
les comandes de material. Amb aquest work-flow es 
pretén evitar un sobrestock que repercuteixi sobre 
consums o residus innecessaris produïts per la ca-
ducitat o deterioració. A més, pel mateix motiu, es 
realitza un seguiment de les sol·licituds aparentment 
desproporcionades en el nombre d’articles deman-
dats.

Per a la utilització de materials respectuosos amb el 
medi ambient, s’utilitzen també criteris mediambien-
tals en l’elecció del paper, i se substitueixen els siste-
mes de radiologia per la disminució del consum de 
material radiològic altament contaminant.

Quant a la gestió de residus, a través de clàusules en 
els plecs, que són d’obligat compliment per als ad-
judicataris, es pretén conscienciar i obligar els pro-
veïdors a portar una gestió responsable dels residus.
 
A partir de l’adjudicació de la nova licitació de medi-
cació es permet l’adquisició d’un cert medicament en 
envàs clínic cosa que permet reduir el nombre d’em-
balatges i blisters.

Per a la utilització de materials 
respectuosos amb el medi ambient
A més de seguir els criteris econòmics obligatoris, la 
compra de paper es realitza també tenint en compte 
criteris ambientals.

En el cas del paper de carta de serigrafia i sobres, els 
nostres proveïdors utilitzen:

El paper de carta actual: Paper FSC (Forest Stewards-
hop Council), amb certificació forestal, que promou 
la gestió forestal ambientalment apropiada, social-
ment beneficiosa i econòmicament viable.

Els sobres estan fabricats amb fibres de cel·lulosa, 
principalment eucaliptus, procedent de fusta de bos-
cos renovables i sostenibles, únicament i exclusiva-
ment amb pastes ECF i sense blanquejant òptic.

Per al paper DIN-A4 s’exigeix en els plecs de l’últim 
concurs de material d’oficina i per tant obligatori per 
als proveïdors com a mínim els següents certificats 
“...ISOS 14001 i 9001 amb etiqueta de responsabilitat 
ecològica FSC...” assumint un major cost en favor del 
medi ambient. A més, des d’enguany, el paper tam-
bé incorpora el segell de garantia ecològica de la UE 

Ecolabel.

La compra d’equips informàtics, els ordinadors ad-
quirits disposen de l’etiqueta energy-star.

L’any 2021, continuem apostant pel 
medi ambient

Internament
Egarsat continuarà amb la seva política de 
substituir comunicacions en paper per comuni-
cacions electròniques. La implantació cada ve-
gada més efectiva i per part de més proveïdors 
de la factura electrònica, ha reduït considera-
blement la impressió de factures.

Seguiment més exhaustiu per part de Compres 
de les sol·licituds desproporcionades de mate-
rial per evitar el sobrestock.

S’estudiarà fer un canvi per a la recepció de 
sol·licituds internes de material no catalogat, 
de manera que les puguem rebre digitalment 
evitant l’ús de paper i tòner.

Externament
Donat que per proporcionalitat i concurrència 
en moltes ocasions no és aconsellable sol·licitar 
en els plecs de licitacions com a obligatòries les 
ISO o equivalent, estudiarem la possibilitat d’in-
cloure més clàusules d’obligatori compliment i 
més concretes. Actualment ja s’está incloent la 
següent clàusula:

Medi ambient
El proveïdor serà responsable de complir amb 
la legislació mediambiental comunitària, esta-
tal, autonòmica i local vigent durant el submi-
nistrament i instal·lació de l’objecte del contrac-
te.

En el cas que es generin residus perillosos durant la 
fabricació, instal·lació o treballs realitzats, l’empresa 
adjudicatària s’encarregarà de gestionar-los, sota la 
seva responsabilitat, d’acord amb la legislació me-
diambiental.

Egarsat podrà requerir justificants que acreditin 
l’adequada gestió mediambiental dels residus, reser-
vant-se el dret de repercutir sobre l’adjudicatari les 
accions i despeses que hagi incorregut egarsat per 
la manca de diligència de l’empresa adjudicatària en 
matèria de residus.

Durant aquest 2020 en les licitacions realitzades s’ha 
inclòs l’obligatorietat de complir amb els punts indi-
cats anteriorment, tenint en compte el reciclatge dels 
embalatges, vernissos i productes químics vinculats 
al subministrament i instal·lació dels articles.
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GESTIÓ DE COMPRES I CONTRACTACIÓ
Per donar compliment a les expectatives detectades, el Departament de Compres i el de Contractació, van 
establir els principals criteris que s’han de tenir en compte per als diferents àmbits en matèria de Responsa-
bilitat Social Corporativa.

Per a compres de materials es tenen en compte criteris ambientals específics per tipologia de productes, tal 
com s’ha definit en l’apartat de Medi Ambient.

En el cas de concursos, la selecció es fa partint dels criteris que es defineixen en els plecs de contractació, 
perquè s’han incorporat clàusules de Responsabilitat Social Corporativa tenint en compte els següents tres 
aspectes:

Ambiental: 
Compliment de polítiques de qualitat i medi ambient, certificades sobre la base de les normes de re-
ferència ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

A causa de respectar la proporcionalitat i concurrència en moltes ocasions no és recomanable sol·licitar 
en els plecs de licitacions com a obligatòries les ISO.

Econòmic: 
L’adjudicatari ha de complir les disposicions vigents en matèria de legislació fiscal, laboral, Seguretat 
Social i Seguretat i Salut en el Treball.

Social: 
En cas d’igualtat entre dos o més licitadors, després d’aplicar els criteris de valoració establerts en el 
plec, es preferirà la proposta presentada per aquell licitador que presenti un ràtio de treballadors dis-
capacitats superior al 2% i es donarà prioritat al licitador que presenti un major percentatge de treba-
lladors amb minusvalidesa.

 LICITACIONS / ISOS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Anual 12 16 14 20 18 20 29 37 46 51

Inclouen normes ISO 2 3 8 7 4 4 15 10 13 4

ISO 9001 4 3 4 15 9 12 9

ISO 14001 3 1  4 8 6 6 4

P r o v e ï d o r s




