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Salut és…
• “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de enfermedad”. (OMS)
– Fuente: Preámbulo de la Carta Constitucional de la Organización Mundial de la Salud (1948)

• "... Aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa" (...) "Salud y 
enfermedad no son términos opuestos: el primero es global y el segundo sectorial. 
La enfermedad casi siempre contiene elementos que son saludables. Se puede estar 

sanamente enfermo y también insanamente no enfermo ". (Jordi Gol)
– Fuente: X Congrés de Metges i Biòlegs en LLengua Catalana. Perpinyà, 1976. 2 Ponència

• “La salud es un tema social, económico y político y por encima de todo un derecho 
humano fundamental (…)”

– Fuente: People’s Charter for Health.2000.



La salut és un dret en…
• Declaració Universal Drets Humans

Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios

• Tractat Amsterdam-Unió Europea
-Artículo 152:  Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la 
Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.

• Constitució Espanyola-Artículo 43 
– Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
– Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

• Estatut de Catalunya-Article 23. 
Drets en l’àmbit de la salut
1. Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als
serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.



EN QUIN CONTEXT ENTENEM LA SALUT?EN QUIN CONTEXT ENTENEM LA SALUT?

Marc conceptual dels determinants socials de la salut

Font: Adaptat de l’Informe final de la Comissió de Determinants Socials de la OMS, 2008.



COM PODEM CARACTERITZAR UN SISTEMA DE SALUT?COM PODEM CARACTERITZAR UN SISTEMA DE SALUT?

· Què ofereix/
com l’evaluem ?
- Accés i cobertura.
- Qualitat i seguretat.
- Resultats en salut i equitat.
- Protecció social.
- Adaptabilitat i eficiència…

· Què fa? 
- Planificar.
- Vigilar l’estat de salut.
- Finançar la provisió de serveis sanitaris.
- Proveir de serveis sanitaris.
- Avaluar i supervisar el funcionament…
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L’eix públic-privat:
És l’eix dret de ciutadania-
mercaderia, responsabilitat

individual

La salud es un derecho universal, 
y se tiene derecho a su 
protección y a recibir 
gratuitamente las prestaciones 
sanitarias

La sanidad y la salud
es un asunto privado e 

individual dónde el papel del 
estado se debe limitar a regular 
la oferta



Què entenem per públic

Aquello que es propiedad , tiene titularidad de la 
sociedad en su conjunto –mediada por las 
administraciones gubernamentales-, tiene una función y 
utilidad social y permite un grado de control y 
participación social en su configuración y actividad.

El eje público-privado tiene un componente importante 
del eje derecho-mercancía.

(font: elaboració pròpia a partir diverses fonts)



Privat, privatització i mercantilització

• Privado: no público

• Privatización como la transferencia de 
activos públicos a propiedad privada. 

• Mercantilización como la introducción de 
“market-style incentives” dentro de 
instituciones que permanecen como públicas 

• Distingir de liberalització i descentralització



“Cualquier transferencia entre público y privado”

“Fundamentalmente, la privatización es mucho más que una 
acción financiera o de gestión, es una posición filosófica respecto 
de las funciones y las relaciones entre las instituciones privadas, 
la sociedad y el gobierno. Las principales instituciones privadas 
de la sociedad son el mercado, las asociaciones voluntarias sin 
ánimo de lucro de todo tipo (sociedad civil), y la familia. La 
privatización es el acto de reducir el papel del go bierno o de 
aumentar el papel de las instituciones privadas de la 
sociedad en la satisfacción de necesidades de la ge nte; 
significa atribuir más al sector privado y menos al  gobierno “

“Privatización es la transferencia de activos y bienes públicos a 
propiedad privada, dónde estos activos y bienes son las 
infraestructuras del sistema sanitario, sus edificios, equipos y el
control de sus recursos y funciones ”

Definiendo privatización….

“any process aimed at shifting functions and resposabilities, 
in whole or in part, from the government to the private sector” GAO-USA, 1997



Punt de partida: Intersecció de la definició de privatització i de 
les funcions d’un sistema sanitari

Transferència o desplaçament, parcial o total d'un actiu o capacitat pública al 
sector privat. Pot fer referència a qualsevol de les funcions o recursos que 
pertanyien a l'esfera pública del sistema sanitari.

Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (6) A framework for
assessing the performance of health systems.Christopher J.L. Murray & Julio Frenk

The role of the private sector and privatization in European health care
systems. World HealthOrganization-Regional Committee for Europe; 16–
19th September 2002; Copenhagen: WHO Regionalpublications; 2002



 
RELACIONES 
DE PODER 

DESCRIPCIÓN EFECTOS/IMPACTOS 

*PODERES Y 
CONTRAPODERES: 
-económico 
-político 
-ideológico 
-público/privado 
-profesional 
 

MEDIOS PARA LA 
CONSECUCIÓN 
OBJETIVOS 
 
*Ocultación 
*Progresividad 
*irreversibilidad 
*Justificación 
*Generación consenso 
*Batalla ideológica 
*Mecanismos formales 
*Mecanismos informales 
 
 

PRIVATIZACIÓN: 
Transferencia del ámbito 
público al privado 

INDICADORES 
A seleccionar 

*Sanitarios/Salud 
*Económicos/Recursos 
*Laborales 
*Calidad 
*Sociales 
*Políticos (decisionales y 
control) 
 

TRANSVERSAL: CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO, SANITARIO (MUNDIAL, EUROPA, ESPAÑA, CATALUNYA) 
    

DIMENSIONES 
A determinar 

Model explicatiu: Causes, característiques i conseq üències 
dels processos de privatització en un sistema sanitari 

(estructura /procés /resultat)



Les forces/causes de la 
privatització

• Vector ideològic/Marc conceptual (també és
facilitador):
– la salut com a mercaderia; responsabilitat individual.

• Vector negoci:
– importància econòmica del sector). I augment de la 

pressió deguda a pressió “tasa de ganancia” de 
marges productius a financers.



Les vies de la privatització

• Políticament o no induïda
• Terminació / Externalització
• Top-down /bottom-up
• A “for-profit” o “non-for profit”



Tendencies dominants a Europa en 
l’eix públic/privat

• Blurring
• Privatització
• Mercantilització

Font: síntesi publicacions científiques



Impactes i efectes

“L'afany de lucre en medicina entra en conflicte amb la qualitat
dels serveis sanitaris ja que aquestes empreses han d'estalviar
fons en àrees que afecten a la qualitat dels serveis, a fi
d'aconseguir els diners que necessiten per pagar als seus
accionistes i gestors”

Dr. Gordon Guyatt

British Medical Journal 



Alguns Impactes específics de la 
privatització en sanitat

• Reducció Eficiència: (+ costos administratius; 
necessitat benefici; menor economia escala; 
reducció intervencions efectives)

• Baixa Qualitat: En general menor; genera 
població desprotegida

• Condicions laborals:a la baixa
• Equitat: efecte selecció pacients; reducció

caràcter redistribuidor; exclusió vulnerables; 



Impactes generals

• Econòmics (dificultat planificar sector; 
transferència recursos públ-priv)

• Socials (dret a mercaderia; augment
desigualtats)

• Polítics (disminució control; augment
poder actors privats)
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1. Dimensió econòmica
– És la dimensió més estudiada i amb més 

disponibilitat
– Indicadors centrats en comparació públic-privat
– 3 aspectes: finançament, fluxes (concerts), inversions

2. Dimensió gestió
– Disponibilitat dades a nivell de centre.
– Principalment hi ha disponibilitat de les activitats 

“auxiliars” externalitzades
– Necessitat dades agregades de sistema.

Resum de cada dimensió



3. Dimensió Assegurament
– Indicador preferent: volum econòmic o número de 

persones segons la tipologia d’assegurament privat 
(A Catalunya: suplementaris)

4. Dimensió provisió
– Àmpliament estudiada.
– Dificultats en proveïdors mixtes i diversitat de 

fórmules jurídiques
– Dificultats agregar àmbits (AP, Hospitalària,...)

Resum de cada dimensió



5. Dimensió política :
– La més difícil d’obtenir indicadors quantitatius.
– Capturable només la part formal del procés 

decisional. Composició dels òrgans 
directius/executius.

6. Dimensió jurídica:
– Paraigües de moltes altres.
– Medir canvis de titularitat
– Material: captura retirada de prestacions/cobertures.

Resum de cada dimensió



7. Dimensió formació

– Sovint oblidat que és element clau per a la 
“reproducció” del sistema.

– Importància incorporar la pre-graduada així com la 
contínua a més de l’especialitzada.

Resum de cada dimensió
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Comparativa Sistemas Sanitarios
entorno europeo (su parte pública)

Fuente: Elaboración propia a partir de Navarro V.

En gradiente (en función de lo cotizado 
distintos niveles de prestaciones).

IgualitarioNivel de prestaciones

Inicialmente sectores productivos (con 
ampliación a otros sectores con el 
tiempo).

UniversalNivel de cobertura

Presencia mixta pública y privadaMayoritariamente públicaTitularidad de la provisión y medios

Cotizaciones sociales obligatorias de 
trabajadores y empresarios

Por Impuestos generales (contemplado 
en los presupuestos del Estado)

Sistema financiación

Conveniencia de cubrir el riesgo de 
enfermar de los trabajadores (con el 
tiempo, extensión del ámbito).

Reconocimiento del derecho universal 
(a todo ciudadano) a la protección de la 
salud

Idea clave

Alemania, Holanda, Francia, Bélgia,…España, Reino Unido. Suecia, Italia,…Ejemplos

Seguridad Social alemana (finales S 
XIX)

Modelo sueco y del Reino Unido 
después 2ª Guerra Mundial

Origen

Seguridad Social
Modelo Bismark

Sistema Nacional de Salud
Modelo Beveridge



I EN EL CONTEXT CATALI EN EL CONTEXT CATAL ÀÀ??

Algunes dades de Catalunya

• 7,5 milions d’habitants.

• PIB: al voltant de 200.000 milions €.

• Despesa pública en sanitat: 10.000 milions € (2010)(per sota 6% PIB)

• 1.300 € (1298.84 pressupost; 1371 reals) / persona i any (2010).
– Amb la retallada  (850 Meur) serien 1179.31.

• 25% persones amb assegurança privada complementària.

• Despesa privada en sanitat: uns 400 euros/ persona-any



El model sanitari català

Es tracta d'un model sanitari mixt, que integra en una sola xarxa
d'utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat
pública, i que recull una tradició d'entitats (mútues, fundacions, consorcis, 
centres de l'Església) històricament dedicades a l'atenció de la salut. 

Font: Web: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

El nostre model sanitari es va concretar el 1990 en la Llei d'ordenació
sanitària de Catalunya (LOSC), que creava el Servei Català de la Salut i 
consolidava un sistema sanitari mixt, propi del país, amb l'extensió del 
model a totes les línies de productes sanitaris i sociosanitaris





Qui fa què?

Departament de Salut:
Direcció política

ICS:
Proveïdor públic 
(Atenció Primària i Hospitalària)

SCS:
Comprador de serveis



Estructura econòmica i estructura funcional 
del pressupost del CatSalut/ICS per al 2010.

Font: http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/coneix_pressupost_gra.htm

Estructura econòmica
del pressupost Catsalut/ICS

Estructura funcional pressupost
del pressupost Catsalut/ICS





Assegurament sanitari privat…















Resum públic-privat Catalunya
• Ratio despesa pública-privada: 65-35 força estable
• Augment despesa pública (fins 2010) 1300 E/persona i any
• 50% pressupost destinat a concerts força estable
• Manteniment estructural del model de concertació/provisió

– CAPs:85% públ; 5% mixte; 10% privat/concertat
– (llits aguts: 25% ICS, 60% concertats; 15% privats)
– centres SS i ment: concertats: 95%

• Incorporació noves prestacions públiques
• Assegurament complementari en augment (25%) fins 2010
• Part no-formal del procés decisional cada cop més allunyada esfera 

pública 
• Manteniment presència patronals CD SCS
• Externalització auxiliar i consultoria
• Formació continua majoritàriament en mans privades
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Cruïlla històrica/Model social

• Ens trobem davant un escenari de canvi de model social 
i de l’estat del benestar (actual model: públic, universal, 
equtatiu). Si tira endavant el paquet de reformes i 
retallades: a model social de mínims.

Discurs insostenibilitat,menys serveis públics i de menys qualitat, privatitzacions, 
dualització (públic no universal i de mínims) i rebaixes fiscals per a les rendes altes i estímuls
fiscals assegurament sanitari privat.

• No confondre:
-Polítiques anti-crisi
-Polítiques repartiment costos crisi
-Ús oportunista “crisi” per agenda neoliberal.



Gastem massa?

• Catalunya PIB/capita: 117 % mitjana UE-15

• Catalunya: Despesa pública sanitària: 79,7% de 
la UE-15

• Si tinguessim la despesa pública sanitària què
toca (117% de la UE-15) : tindriem una despesa
de 783 euros estandaritzats més per persona

(Font: Observatori Social Espanya)





La despesa social i/o sanitària és la 
causant dels problemes de dèficit

dels pressupostos?

• Factors que han contribuït en l’augment del 
dèficit (OCDE i “PIGS”)

50% crisis (menor activitat econòmica)
40% reduccions impostos aplicades últims anys

10% Augment despeses especials derivades crisis 
(“rescats”, inversió públ,…)

(Font: Informe FMI)

90% m
enors

ingress
os

10% m
és

desp
esa



Consolidació fiscal: 
Retallades i/o més impostos?



Tenim massa impostos?

• Ingressos Fiscals
(necessaris per després poder invertir en sanitat, educació,…) 

- Ingressos públics / PIB:

» Catalunya: 32%
» UE-15: 44%
» Suècia: 52%

(Font: Observatori Social Espanya)

– Ingressos tributaris + cotitzacions socials, 2009. 
» EU-16: 40,2% 
» Espanya: 32,0% 

En percentatge del PIB Font Eurostat

– La discussió és si la distribució és prou progressiva o 
no.



QUIN IMPACTE TQUIN IMPACTE TÉÉ??

Una retallada de més del 3-5% inevitablement té
implicacions en la qualitat i prestacions (ja està passant):

• Previsió de reducció de 7.200 professionals sanitaris (ICS 
i resta XHUP) (menys professionals = menys assistència).

• Tancament de plantes, quiròfans i llits.

• Espaiament de seguiment a pacients crònics.

• Augment de llistes d’espera (eliminació de la garantia de 
temps màxim d’operacions).

•Tancament programes

• Impacte en cada CAP i hospital (urgències, primària,...).

…



Altres Reptes immediats
(a part de les retallades)

(“privatitzacions en les diverses dimensions”)

• Escanyament pressupostari (implicacions immediates: 
llistes espera (anulació màxim de espera de 180 dies
per les intervencions , qualitat assistencial,…)

• Copagament: En pausa. Noves modalitats
• Desgravacions mútues (de moment no vigent: estimació

pèrdua 200 Milions Eur)
• Privatització gestió (Clínic).
• Privatització IDI
• Ease-back
• Llei Omnibus









Anàlisi dels pressupostos salut
2011

La diferencia del pressupost inicial 2010 al del 2011: 
- 616 Milions € = -6,46% 

La liquidació de pressupost 2010 va implicar una despesa adicional de 850 
Milions €

Per tant: La diferencia nominal de tancament 2010 a pressupost inicial 2011 
és:

- 1.466 Milions € = - 14,2% 

I si tenim en compte l’increment de l’IPC (un 3,5%) la disminució de despesa
real del 2011 serà del -17,7% 

Això situa a Catalunya amb una despesa en salut encara més per sota dels
països de la UE-15 i d’altres comunitats autònomes, amb una despesa per
càpita de 1.206,98 Eur (nivell 2007). 

Font: Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, CAPS



Llei Omnibus en la sanitat
(alguns punts)

• S’exigeix una antiguitat mínima de 6 mesos
d’empadronament per tenir accés a l’assistència
sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català
de la Salut

• Tots els centres de l’ICS “per raó d’interès públic
declarat per acord del Consell d’Administració es podran
utilitzar per a prestar-hi assistència sanitària no 
finançada amb càrrec a fons públics” (canvi art 15.2) 

• Els centres i serveis de l’ICS podran tenir qualsevol
forma jurídica (canvi a l’art 12.3 i supressió de l’art 12.4) 



Ease-back…
(vendre la casa per anar de lloguer)

• Flux Titularitat: TGSS->Estat->Generalitat->sector privat

La Generalitat venderá siete grandes hospitales para  hacer caja

El Gobierno de Mas alquilará luego los edificios al comprador y podría ingresar 400 
millones por la venta 

varios traspasos que ambos Ejecutivos cerrarán en l as próximas semanas. Entre ellos, el 
de los edificios de la Seguridad Social que el Gobi erno catalán reclama para vender y 
hacer caja con el fin de reducir el déficit. Entre esos inmuebles hay siete hospitales (Vall
d'Hebron, Bellvitge, Josep Trueta, Germans Trias i Pu jol, Arnau de Vilanova, Viladecans y 
Verge de la Cinta de Tortosa) y la sede del Instituto  Catalán de la Salud (ICS), con lo que la 
Generalitat podría ingresar entre 300 y 400 millone s de euros.

Mas quiere vender los edificios con una opción de r ecompra y pagar un alquiler o un 
canon para seguir ocupándolos. En total, podría ing resar entre 300 y 400 millones de 
euros, aunque fuentes del Ejecutivo matizaron que a ún no hay una tasación. Esa cantidad 
se uniría al plan de desinversiones de 410 millones para este año.

EL PAÍS - Barcelona - 24/06/2011 



QUINES ALTERNATIVES HI HA?QUINES ALTERNATIVES HI HA?

• Augment dels ingressos (Catalunya té una pressió fiscal 
molt baixa i regressiva en comparació amb països del 
nostre entorn):

• Augment de la fiscalitat als més rics

• Combat del frau fiscal (estimació Esp: 82mil Milions Eur)

->25milM Eur ingressos

• No eliminació d’impostos progressius (Successions)

• Racionalització de la despesa farmacèutica.

• Racionalització de les estructures directives.

• …

• Diàleg amb tot el sector per elaborar un pla d’austeritat 
que no afecti la qualitat ni l’atenció.



Mesures concretes
(Austeritat sense retallar qualitat)

• Racionalització Medicació Hospitalaria de 
Dispensació ambulatòria: 100 Milions Eur

• ICS facturi serveis a mútues: 100 milions Eur
• Desenvolupament conveni salut laboral: 200 

Milions Eur
• Impuls política genèrics
• Central de compres i resultats
• Història clínica compartida
• Ordenació alta complexitat



Unes conclusions sobre l’impacte
sobre els serveis públics i la sanitat…

• Moment de parar l’ofensiva
– Per tant…Amples aliances:

• Forces polítiques d’esquerres
• Organitzacions sindicals
• Organitzacions ciutadanes
• Organitzacions de professionals
• Nous moviments

• Tenim un bon sistema sanitari públic, eficient i 
de qualitat.

• No són només retallades.
Estem parlant de canvi de model.



OposiciOposici óó unitunit ààriaria



Moltes gràcies.
Qualsevol qüestió: llcamprubi@gmail.com


