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L'any 1907 es va inaugurar 1'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona amb la 
ñnalitat de proveir la ciutat d'un hospital universitari propi. Com que la Diputació 
de Barcelona va aprofitar el nou centre per a complir amb l'obligació legal de 
disposar d'un hospital provincial, el Clínic es va dedicar ja des dels seus inicis a la 
benefickncia. A més, atenia malalts t r a d t i c s  de Barcelona. Tot plegat va fer que 
ben aviat apareguds com un gran bé per a una ciutat que en aquells temps nomes 
comptava amb una altra gran institució hospitalhia, el vell Hospital de la Santa 
Creu, posteriorment I'Hospital de Sant Pau. Així, d'acord amb les seves funcions, 
el Clinic estava subvencionat per les Administracions Central, Provincial i 
Municipal, i a més obtenia altres ingressos rellevants a través de donacions 
particulars i dels ingressos generats per la prdpia activitat assistencial. 

En aquest treball ens hem proposat d7estudiar la composició dels ingressos de 
l'hospital posant l:mfasi en l'evslució del paper del f inanven t  públic des del 
191 1, primer any en qul: els comptes apareixen desglossats, fins al 1934, quan el 
dkficit hospitalari ja ha assolit una dimensib alarmant i la Junta administrativa es 
veu empesa a demanar un prdstec quantiós. 

Fonts i m4tode. 

Les dades emprades s'han obtingut dels balanps que apareixen a les memdries 
anuals de 17hospital.' S'ha corregit la infiació inherent de les dries per l'index de 
preus ponderats de Barcelona amb base a l'any 1913 elaborat per Maluquer (1989) 
pel període 1909-1933.~ L'any 1934 s'ha corregit pel valor de 1933. A menys que 
s'indiqui el contrari, totes les dades monethies arneixen doncs com a Pessetes 
constants de 19 13. Cal assenyalar perd que el resultat de deflectir &ries histdriques 
s'ha de valorar sempre amb suma cautela atl:s que els índexs de preus estan 
consWts a partir de pocs MIIS, donada l'escassa disponibilitat de dades fiables. 
Tindrem ocasi6 més endavant de fer un comentari sobre aquesta qiiestió en el cas 
particular de la sanitat. 



Els balanqos. 

Durant el període 1911-1934 els ingressos del Clínic van augmentar, en nombres 
rodons, de 350.000 a 2.000.000 de pessetes, tot i que el darrer any la xifra inclou 
un prdstec concedit per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis (veure 
figura 1). La drie d'ingressos fluctua pero en el temps, destacant especialment que 
el 1928 i el 1929 els ingressos, vora el mili6 i mig de pessetes, són clarament 
superiors als dels anys anteriors i immediatament posteriors. Tant aquest pic com 
altres variacions de menor imporhcia són deguts fonamentalment a diferencies 
en les aportacions via donaci6. En efecte, com podrem comprovar, bona part del 
íinanc;ament de l'hospital, sobretot als darrers anys del període estudiat, provenia 
de les donacions, que constitueixen una partida molt poc estable i altament 
afectada per les fluctuacions economiques. 

Per la seva banda les despeses augmenten en el mateix període de 350.000 a 
1.500.000 de pessetes, també amb oscil.lacions. Quan els ingressos augmenten, les 
despeses també ho fan, com es pot comprovar per als anys 1928 i 1929. Ara bé, cal 
tenir en compte que la mitjana anual de llits ocupats per dia va augmentar, durant 
el període estudiat, de 200 a 850, que la despesa per dia d'estada va passar de 2,l 
pessetes, el seu valor mds baix, el 1919, a un &m de 4,2 pessetes el 1933, i que 
a mes l'hospital invertia en nous avencos i acondicionava noves sales.3 

Les despeses corrents de l'hospitai van augmentar forca durant els anys de la 
Primera Guerra Mundial, fruit de l'augment sostingut dels preus, especialment 
dels productes fapmadutics i el material de cures, perb també dels combustibles i 
comestibles. Convd remarcar que mentre Maluquer (1989) assenyala que el procés 
inflacionista ocasionat per la guerra arriba a Barcelona amb cert retard, en les 
membries de l'hospital la Junta administrativa es queixa de l'augment dels preus 
des de l'inici del conflicte, i a més aporta dades sobre preus de material 
farmadutic que ho corroboren. Aquesta discrephcia pot ser deguda al tipus de 
béns que adquireix l'hospital, ja sigui perqut. son importats o per mecanismes 
especulatius. 

En tot cas, fins a la dkcada dels trenta, es pot parlar d'un cert equilibri en els 
comptes de l'hospital. Aixb no ens ha de fer pensar que l'economia nosocomial 
ands bé. Al proleg de h memoria de 1932, l'aleshores secretari de la Junta 
administrativa, Joaquim Trias, degil de la Facultat de Medicina, comenpva dient: 
"Es costumbre inveterada encabezar esta memoria con un desahogo de la Junta, en 
el cua1 expresa en forma lastimera el precari0 estado económico del Hospital." 
Efectivament els problemes economics són tema constant als prolegs de les 
membries, ja des de l'any 1915.~ El relatiu equilibri assolit s'ha d'atribuir molt 
especialment a la tasca de Valenti Carulla, que dugud un control estricte de la 
despesa hospi-a des dels seus &recs de director de l'hospital i de president de 
la Junta administrativa. Cal recordar també les constants iniciatives per a 
incrementar els ingressos de l'hospital, com ara la campanya del 1917 per a 
aconseguir donacions, que td un clar reflex sobre els ingressos del 1918.~ Es 
tractava, perd, de "limosnas por una sola  ve^".^ 



Les fonts de finanqament. 

Els grans apartats del capítol d'ingressos, l'evolució dels quals es mostra a la 
figura 2, són els següents: 

1. Les subvencions oficials de l ' m ,  de la Di~utació (rellevada per la 
Mancomunitat del 1922 al 1924, i per la Generalitat des del segon trimestre del 
1931) i de 1'Aiuntament de Barcelona, que en conjunt representen el 75% dels 
ingressos el 19 1 1, i només un 20% el 1934. 

2. Els ingressos derivats de la prdpia activitat assistencial, que oscil-len entre el 
5% del total el 191 1 i el 25% el 1934. Es composen de dos grans grups: 

a) Les estades dels propis malalts: inicialment només pagaven els malalts 
distingits, fins que el 10 d'abril de 1934 la Generalitat va decretar que tots 
els malalts no indigents havien de pagar la seva estada i que, d'altra banda, 
els municipis, exceptuant el de Barcelona, havien de cobrir les despeses 
ocasionades pels seus indigents.' 

b) Els serveis Drestats, ja sigui en el capítol del radi i la radioterapia o dels 
dispensaris. 

3. Els ingressos procedents de donacions i fundacions. Les primeres inclouen, a 
més de particulars, les aportacions de diversos ajuntaments de Catalunya, de 
cadcter perd totalment voluntari i per tant abocades a desaparkixer davant de les 
primeres dificultats. Les fundacions, tot i ser de quantia inferior, són molt més 
segures que els donatius: es tracta del manteniment sostingut d'un llit de malalt 
cronic. De tota manera mai no es va aconseguir que n'hi haguessin gaires.' 

4. Altres ingressos de menor quantia: 

a) Els corresponents al d i a i t  iudicial, que té un paral-lel en l'apartat de 
despeses i no es pot considerar que representi ni chega ni benefici 
econdmic per l'hospital. 

b) Els generats per la venda de desuerdicios. 

cl) Les retribucions del capital fix que l'hospital va anar aconseguint 
@cies a les donacions. 
c2) La desca~italització o venda de capital fix. Malauradament aquesta font 
d'ingressos apareix generalment als balanps barrejada amb les 
retribucions, perd tot i així es pot esmentar que no es practica fins el 1920. 

5. I finalment el préstec, que apareix dues vegades en el període estudiat: la 
primera, poc important, correspon a un préstec de 56.000 pessetes corrents l'any 
1916; la segona és el préstec de 2.800.000 de pessetes corrents concedit per la 



Caixa de Pensionsper a la Vellesa i dlEstalvis l'any 1934 i que té com a garantia 
les subvencions de la Generalitat de Catalunya i de 1'Ajuntament de Barcelona. 

Les subvencions. 

Ja hem comentat la importhcia de les subvencions en el fínanpnent de 
l'hospital, i la reducció del seu pes relatiu amb el pas dels anys. Si que van anar 
augmentant en valor absolut, pero aixd es féu de manera escalonada, ja que sovint 
una subvenció restava inamovible durant molts anys consecutius. Revisarem a 
continuació les aportacions de cada una de les tres administracions. 

1. L'aportació de 1 ' m t  esti justificada per la h c i ó  docent del Clínic, i estA 
destinada fonamentalment al manteniment dels 200 llits considerats necessaris per 
a l'ensenyament de la medicina. Fins el 1922 apareix desglossada en la subvenció 
propiament dita i el sou del personal. 

Sobre el total dels ingressos I'aportacib global representa entre el 10% i el 40% 
segons els anys. Fins el 1926 el seu pes relatiu decreix forga lentament des del 40% 
fins el 30%, pero a partir del 1927 ja no supera mai el 25%. 

2. L'aportació de la Di~utació (o de la Mancomunitat o la Generalitat, segons 
l'any) es fonamenta en la benefickncia (encara no s'havia imposat la paraula 
assist2ncia). Juntament amb 19aportaciÓ municipal, cobreix generalment el 
manteniment de 200 a 300 llits més. 

És inicialment de 125.000 pessetes corrents, augmenta fins a 150.000 el 1916, i 
roman inalterada fins el 1924, precisament en un període d'infiació. Augmenta 
després fins a situar-se en 200.000 pessetes l'any 1926, i ja no varia fins el 1930, 
any en qu& baixa de nou a 150.000 pessetes. La transfer&ncia a la Generalitat el 
1931 la retorna a 200.000 pessetes, perd es produeix un ret.& en el pagament que 
repercuteix molt negativament damunt el balang del 1931, en el qual només es 
comptabilitza la part corresponent al primer trimestre. Com a percentatge dels 
ingressos totals, aquesta font de finanpment representa un 30% el 191 1 i només el 
6% el 1934, havent-se mantingut per sobre del 25% fins el 1915. 

3. L'aportació de 1'Aiuntament de Barcelona correspon a les despeses dels 
traumatics i és inicialment insuficient per a aquest fi, a m6s de migrada. Ara bé, 
1'Ajuntament és la institució que incrementa en major proporció la seva contribucib 
a l'hospital al llarg del període estudiat, assumint progressivament part del pes de 
l'activitat de benefidncia. 

L'aportacib inicial era de 15.000 pessetes. L'any 1914 s'arriba a les 50.000 
pessetes, el 1917 a les 100.000 i el 1918, amb una concessió extraordimiria de 
50.000 pessetes per a la sala de tuberculoses, a les 150.000. Després la subvenció 
s'estabilitza en les 135.000 pessetes des del 1924 endavant, exceptuant l'any 1932 
en qu& nom& es rep la meitat de la subvenció. Percentualment el pes de les 



subvencions de 1'Ajuntament fluctua entre el 4% i el 18% dels ingressos totais, 
perb a partir del 1927 ja no es situa mai per sobre del 10%. 

Comentaris finals. 

El pes relatiu de les subvencions públiques en el financament de l'hospitai decreix 
doncs notbriament al llarg del període estudiat. Tanmateix si s'actualitzen les 
subvencions rebudes en termes de 1934 es pot comprovar que sovint les 
administracions (I'estatal i la municipal) paguen m6s del que els correspondria si 
s'haguessin limitat a reditzar les actualitzacions corresponents a la inflació (veure 
la taula adjunta). 

Així, el Dauer decreixent de les subvencions en el financament de I'Hosvital Clínic 
no es pot entendre sense tenir en compte que al llarg del període estudiat les 
despeses es tripliquen llargament, fet que Cs degut d'una banda a l'augment ja 
esmentat de l'activitat assistencial, perd també a l'increment des del 19 del preu 
unitari per estada. Alhora, aquesta evoIuci6 neix de quk I'Hospital Ciínic té des de 
l'origen una doble funció, imposada per les necessitats de la ciutat i plenament 
assumida pels responsables de I'hospital, de d d n c i a  i benefidncia, a més d'una 
vocació d'excel.1encia que l'impulsa a mantenir-se sempre al dia des del punt de 
vista dentific i tecnolgic. 

La incapacitat o la indiferhcia de l'administraci6 pública davant de les necessitats 
sanikbies estructurals del país duen l'hospital a dependre cada cop m6s de la 
caritat, virtut privada per naturalesa contingent. La recessió econdmica que debuta 
amb el crack del 1929 provoca una disminució tal dels ingressos de l'hospital que 
la Junta administrativa es veu forcada a endeutar-se. Tanmateix, malgrat la seva 
evolucib decreixent, el financament públic no deixa de ser fonamental, almenys 
per un motiu: pot ser ofert com a garantia a I'hora de demanar un préstec, com així 
es va fer. 



NOTES 

Memoria del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Barcelona; V (191 1) - XXViII (1934). 

* Maluquer J. Precios, salarios y benemos. La distribuciónfuncional de la renta. A: Cmeras A (ed). 
Estadisticas históricas de Espafia. Siglos Xa-XX. Fundación Banco Exterior de España: Madrid, 1989 @p 
496-532). 

' Ja des dels inicis va ser nemsari fer refmes i obres importants en un edifici que tot i ser nou de trinca 
presentava deficihcies imporianb. Valgui &exemple que el 1908 es van canviar les canonades de plom de 
tot l'hospital, que no aguantaven la pressi6 de l'aigua calenta (esmentat a: El Excmo. Sr. Marquds de 
Carulla y el Hospital Clinico de Barcelona. Opúsculo revisado y publicado por la ilustre Junta 
Administrativa del Hospital Clinico; Barcelona, 1924). 

El pdleg de la membria del 1915 cornen* així: "Tema h i c o  de estas notas p r e l i e s ,  por ser la 
preocupación que en estos momentos absorbe las otras en el &o y en las deliberaciones de la Iltre. Junta 
Administrativa de este Hospital Clinico, debiera ser el del déficit que pesa sobre esta Casa (...)". Encara avui 
el deficit, el seu eixugament o contenció, no ha pogut abandonar aquest paper protagonista Només els 
primers anys, del 1907 al 1913, es pot parlar de siíuació econhica &&&ment equilibrada, fet d'altra 
banda del tot excepcional en una institució hospitalivia. 

Veure La Vanguardia del 30 de desembre de 1917, amb l'article signat per Valentí Carulla Crisis de la 
beneficencia hospitalaris, que es clou amb "~UM limosna por amor de Dios!". 

Expressi6 utilitzada per la Junta administrativa al prbleg de la membria del 1919. 

' LB propia Junta administrativa comenta al prbleg de la membria del 1935 l'escassa efdviiat del decret, 
degut al fet d 'exclm l'juntament de Barcelona i a F i i i m e n t  dels altres municipis. 

Inicialment l'iiport d'una fundació es va fixar en 850 pessetes anuals, i el 1919 es va incrementar a 1000 
pessetes (pessetes corrents). 



Actuditzacití de les subvencions pcbliques inicials de 1'Hospital Clínic de 
Barcelona (1911-1934). 
1: Subvenció de I'any 191 1 en pessetes wments: el que es va pagar el 191 1. 
2: Subvenció de I'any 191 1 incrementada per I'idació fins I'any 1934: el que s'hauria pagat I'any 1934 si 
la subvenci6 inicial només s'hagués incrementat per evitar la pkdua de poder adquisitiu. 
3: Subvenció & I'any 1934 en pessetes corrents: el que realment es va pagar el 1934. 

Figura 1: Evoluci6 dels ingressos i de les despeses totals de ¡'Hospital Clinlc 
de Barcelona (1911 -1934). 

2.250.000 



Figura 2: Evolució de bs fonts dlíngn?s%os de 1'Hospital Ciínic de Barcelona 
(1911-1934). 

2.250.000 

Figura 3: Evolució de la part dels ingressos aportada per les administracions 
plibliques a 1'Hospital Clínic Q Barcelona (1911-1934). 

100% 


