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1. INTRODUCCIO 

A la ciutat de Barcelona hi hagué practicament un sol gran hospital fins ja 
comenGat el segle XX: el de la Santa Creu, situat a la ciutat vella. El creixement de 
la ciutat, amb l'annexio dels pobles del pla, des del 1897, i les necessitats 
d'ensenyament i assistkncia van dur a construir un segon hospital, 1'Hospital 
Clínic, que va ser inaugurat l'any 1906. El tercer gran hospital, el de la Vall 
d'Hebron, constniit per la Seguretat Social, data ja de la segona meitat del segle. 
Mentrestant el vell Hospital de la Santa Creu fou substitu'ia per un nou complex 
hospitalari, més conegut com a Hospital de Sant Pau, en una altra zona de la 
ciutat. 

L'antic hospital de la Santa Creu va publicar entre els anys 1919 i 1925 (1) uns 
anuaris en els quals apareixen dades sobre la gestic5 economica de la institució. Al 
mateix temps, 1'Hospital Clínic publicava, des del seu inici, unes memories amb 
moltes dades, entre elles les economiques (2). En aquest treball comparem alguns 
dels parhetres econdmics mds importants, entre els que es dbna informació, 
d'ambdues institucions en el període de set anys de 19 19 a 1925. 

2. VOLUM GLOBAL DEL PRESSUPOST 

Un primer punt és de considerar el volum total de la gestió economica, si més no la 
que consta en les dades facilitades. Cal dir que no estan expressades en forma de 
pressupost, és a dir previsib de despeses i ingressos abans de fer-se, intentant que 
quadrin, sinó que es tracta de dades sobre el que s'ha ingressat i s'ha gastat, 6 a dir 
liquidacions de despesa, el que és propi de la manera de fer de l'epoca. 



En aquest punt veiem que I'Hospital de la Santa Creu continua mantenint el primer 
lloc, si més no des del punt de vista econdmic, de la despesa hospitalfia de 
Barcelona. S'ha de dir que les xifres son molt inferiors, fetes totes les correccions 
de dades, a les actuals. 

* El volum total de despesa, per 1'Hospital de la Santa Creu, en aquest septeni, 
oscil.la entre 1.771.167 i 3.106.529 pessetes. Ja assenyalem en un altre treball (3) 
que s'inclouen les obligacions pendents de pagament provinents d'exercicis 
anteriors, el que és una partida considerable. L'any 1919 és de O ptes, perd en els 
altres anys del període oscil.la entre 568 i 843 mil pessetes, e-l xifres rodones. Si 
fem aquesta conecci6 ens queda una despesa compresa entre 1.771.167 i 
2.291.480 pessetes. 

* En el cas de 1'Hospital Clínic el volum global de despesa en el període oscil.la 
entre les 858.751 de l'any 1919 i 1.107.360 de 1925. L'Hospital Clínic no arriba a 
una despesa superior als dos milions fins els anys 1928 i 1929, en els quals hi ha 
dues partides d'imprevistos molt amplies, que no trobem en els altres anys. Amb 
despesa normal ja es consolida per sobre dels dos milions l'any 1933, quan 
1'Hospital de la Santa Creu ja ha estat traslladat tot ella al nou de Sant Pau. 

Atenent aquest parimetre podem considerar que el vell Hospital de la Santa Creu 
es manté, segons el volum econdmic, com el primer hospital de Barcelona. 
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3. EL DEFICIT 

H. Clínic 

La gestió econdmica dels Hospitals sol ser diñcil i tot i que hi ha ingressos més o 
menys estables, aquests moltes vegades son insuficients. Aixd comporta com a 
mínim en el pagament dels proveiidors i de fet un dbficit que s'arrossega 



d'un any a l'altre. Els hospitals que analitzem no s'escapen d'aquesta regla, tot i 
que amb una visió a disthncia la situaci6 no ens sembla la més dramatica. 

* Per 1'Hospital de la Santa Creu el dkficit, en el septeni analitzat oscil.la entre un 
mínim de 221.488 ptes. Tany 1919 i 880.082 l'any 1920. Percentualment oscil.la 
entre el 12.51 i el 30.28 %, amb una mitjana del 21.60 %. 

* En el cas de 1'Hospital Clínic els comptes s6n una mica diferents. Hi ha més 
equilibri entre els capítols d'ingressos i de despeses. En cap cas el dkficit supera el 
10 % de la despesa i fins i tot en dos anys, els de 1921 i 1922, hi ha superavit i en 
altres dos el dkficit se situa per sota del 3 %. El mAxim deficit en quantitat de 
diners el trobem l'any 1924, que arriba a 98.503 ptes. que representa el 9.69 %. 
Percentualment el m&m és l'any 1919, que arriba al 9.95 %. El dkficit acumulat 
al llarg dels anys, fins el 1925, era de 152.500 ptes, que representava el 13.77 % 
de la despesa i el 13.78 % dels ingressos de l'any. 
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4. ELS PAGAMENTS DIFERITS 

Aquest és un capítol en el que no podem fer comparacions, perquk les dades no s6n 
suficients. Perd cal indicar alguna precisi6. 

* L'Hospital de la Santa Creu indica, en les seves liquidacions de despesa, el que 
s'ha pagat fins a 3 1 de desembre i el que queda pendent de pagament, k'any 1919 
no s'indica res en aquest sentit i en els altres sis anys les partides pendents sumen 
entre 529.212 i 904.218 pessetes. 

El total pagat (fora de l'any 1919 en que no es diu res) és del 72.36 % l'any 1920 i 
en els altres cinc no arriba en cap al 60 %. Sol quedar entre el 40 i el 45 % 
d'impagat a final d'any. Aixo sol no seria prou indicatiu, tot i que sigrufica un 
endarreriment global de practicament cinc mesos. Si s'analitzen les partides 
pendents es veu que hi ha grans diferkncies i que els grans capítols pendents s6n 
els de combustible i roba, i en un nivell inferior els de queviures i material 
quirúrgic. 

Així a la "liquidació general de despeses de l'exercici economic de 1925" trobem 
que mentre el capítol de personal només queda pendent de pagament, a 31 de 
desembre, el 14.76 % del que estil previst, en el de combustible esti pendent el 
94.56 %, sense que aquest any representi cap excepció. Igualment passa en el 
d'adquisici6 de roba. En el de queviures hi ha pendent el 53.40 %. 

5. LES DESPESES DE PERSONAL 

Aquest és un altre punt en el que pot ser interessant de fer comparacions entre 
l'estructura econhica dels dos hospitals. 

* En el cas de 1'Hospital de la Santa Creu el capítol de personal experimenta un 
creixement continuat entre les 185.201 ptes de l'any 1919 i les 325.548 ptes de 
l'any 1925. Respecte al total de la despesa hospitalfia oscil.la entre el 6.97 i el 
12.70 %. El personal administratiu representa entre el 10 i 14 %. Els dos capítols 
més importants són els d'infermeria i serveis i el de personal facultatiu. 

* Pel que fa a I'Hospital Clínic entre els anys 1919 i 1922 consta separat en dues 
partides. Una és la de "personal subaltern" i l'altra 6s de "personal en ndmina de 
1'Estat". El conjunt és homogeni estil pels volts del 19 %. La partida de personal 
subaltern dobla gairebé l'altra. En el trienni 1923-25 hi ha una davallada i queda 
als voltants del 16 %. Estil tot en una sola partida que creiem que correspon només 
al capítol de personal subaltern, perque en segueix la línia evolutiva. En conjunt 
doncs la despesa és bastant més alta percentualment que la de 1'Hospital de la 
Santa Creu, el que significa una estructura diferent del personal. 



Taula ZV 
Despeses de personal (milers de ptes.) 

any H. Santa Creu H. Clínic 

Taula V 
Despeses de personal (en % respecte a despesa global) 

any H. Santa Creu H. Clínic 

6. CONCLUSIONS 

6.1. En el període estudiat, 1919-1925,11Hospital de la Santa Creu, ja en els seus 
Últims anys a la ubicaci6 centenhria del carrer de l'Hospita1, té un volum de 
despesa molt superior al del nou Hospital Clínic. 

6.2. L'Hospital de la Santa Creu té un dkficit continuat important, que en la 
mitjana del període 6s del 21.60 %. L'Hospital Clínic a la majoria dels anys del 
període presenta un dhficit inferior a 1'1 % o inclús un superhvit, i en cap cas arriba 
al 10 % de la despesa global. 

6.3. En les liquidacions de 1'Hospital de la Santa Creu trobem partides importants 
de pagaments diferits, que signifiquen habitualment endarreriments de fins a cinc 



mesos en la valoraci6 global. En les liquidacions de 1'Hospital Clínic no hi ha 
dades sobre aquest fet. 

6.4. Les despeses de personal s611 més altes a 1'Hospital Clinic. Mentre a 1'Hospital 
de Santa Creu el m&m en el període és del 12.70 %, al Clínic el mínim en el 
mateix temps és del 15.,86 %. i quan s'inclou la part de nbmina que és pagada per 
1'Estat s'arriba al 19 %. 
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