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Compromís
L’Estat diu que
pagarà els
560 milions
d’euros a
partir de
dimarts

FINANCES

El Govern ajorna el
pagament a hospitals,

escoles i farmàcies

La sanitat i l’educació són els sec-
tors més afectats per l’endarreri-
ment del Govern en el pagament
dels concerts. L’executiu està a l’es-
pera de cobrar dimarts els 560 mi-
lions d’euros del fons de liquiditat.

cobrat el 30 de setembre, però el
Govern els va ajornar l’ingrés al 5
d’octubre i ahir de nou els va comu-
nicar que es tornava a endarrerir. Al
sector dels serveis socials, algunes
entitats sí que han cobrat. Segons
fonts del sector, els centres de me-
nors tutelats han estat els més per-
judicats per l’endarreriment.

Deute amb hospitals i farmàcies
En el cas de la sanitat concertada,
la Unió Catalana d’Hospitals, una de
les patronals del sector, va explicar
que la previsió que els han donat és
que els ingressin dilluns i dimarts
cobrin la part de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), que està pendent.

Aquests impagaments deixen en
una “situació difícil” els hospitals
concertats, molts dels quals han ha-
gut de “recórrer a la pòlissa d’asse-
gurances”. Les nòmines, però, s’han
pogut pagar, segons ha explicat una
portaveu de la Unió. Fa mesos que
els hospitals concertats estan en
una situació crítica, ja que el concert
és fonamental per a la seva super-
vivència. Suposa entre el 90% i el
95% dels seus ingressos (uns 345
milions d’euros).

Les farmàcies són un altre dels
sectors afectats pels impagaments.
El Govern els deu 99 milions d’eu-
ros corresponents a les receptes dis-
pensades al juliol. Les 3.000 farmà-

S. SÁNCHEZ / L. BONILLA

BARCELONA. El Govern ha tornat a
endarrerir els pagaments a hospi-
tals, residències, entitats socials i
escoles concertades a l’espera del
rescat autonòmic. Els 560 milions
del fons de liquiditat autonòmic
(FLA) que la Generalitat esperava
ingressar ahir no van arribar, i l’exe-
cutiu va ajornar la mensualitat de
setembre dels concerts, avisant les
entitats que cobraran tan aviat com
arribi la partida estatal, que es pre-
veu que es faci efectiva a partir de
dimarts, segons va informar ahir el
ministeri d’Hisenda.

El Govern confia a cobrar de ma-
nera “imminent” en els pròxims di-
es, segons van explicar fonts del de-
partament d’Economia. De fet, les
escoles concertades van rebre ahir
una comunicació de la Generalitat
que els anunciava que el concert
s’endarreria fins al dimarts 9 d’oc-
tubre, van explicar fonts del col·lec-
tiu. Els centres escolars, que ja van
deixar de rebre la mensualitat de ju-
liol i acumulen un retard de dos me-
sos en els concerts, havien d’haver

Els farmacèutics alerten que aquest nou retard en el pagament de les receptes
finançades pel CatSalut els deixa en una situació “d’asfíxia econòmica”. FRANCESC MELCION

La Generalitat està a l’espera de cobrar els
560 milions d’euros del fons de liquiditat

Foment i el Cercle d’Economia intensifiquen els recels a l’estat propi
Foment del Treball i el Cercle
d’Economia van insistir ahir en la
inquietud dels empresaris pel pro-
cés cap a l’estat propi. La Cambra
de Comerç de Girona se’n va des-
marcar i dóna suport a la consulta.

R.T.

BARCELONA. Els grans empresaris
endureixen el seu posicionament
públic contra el procés sobiranista
a mesura que va prenent cos. Si bé
a mitjans de setembre les organitza-
cions es van limitar a reiterar el seu
suport al pacte fiscal i van evitar
pronunciar-se sobre les demandes
d’estat propi, ahir van fer un pas
més i van verbalitzar els recels que
entre els seus associats provoca
l’horitzó d’un referèndum. Així, el
president de la patronal Foment del
Treball, Joaquim Gay de Montellà,
es va preguntar si “aquest context
de severa crisi econòmica és el mi-
llor moment per plantejar-se canvis
institucionals tan importants”.

Gay de Montellà no va voler car-
regar més contra el procés, però sí

que va defensar que, tot i el fracàs de
les efímeres negociacions del pac-
te fiscal, se segueixi “apostant per
aquests espais de diàleg”. “La funció
de la política no és mai arribar a un
punt mort, sempre és necessari
l’acord”, va afegir. Va realitzar la in-
tervenció al Fòrum Europa, davant
personalitats i polítics de tots co-
lors, també de CiU, com el conseller
d’Interior, Felip Puig, i el portaveu
parlamentari, Jordi Turull, a qui va
demanar que no creïn “obstacles
afegits als projectes empresarials”.
Els va calmar, però, quan es va mos-
trar convençut que cap empresa té
la intenció de marxar de Catalunya
per raons polítiques.

No ho veu tan clar el president
del Cercle d’Economia, Josep Pi-
qué, que va avisar a Onda Cero que
les multinacionals que operen al pa-
ís podrien fer “algun tipus de refle-
xió” si Catalunya s’independitza,
com José Manuel Lara, que ha avan-
çat que canviarà de lloc la seu del
Grupo Planeta, ara a Barcelona. Pi-
qué va reconèixer molta inquietud
en el món empresarial i econòmic

Mas va visitar l’Institut Guttmann de Badalona amb
l’alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol. TONI GARRIGA / EFE

pel debat sobiranista i va reclamar a
Artur Mas que clarifiqui el projecte,
“que expliqui als ciutadans per què
demana el vot i per a què”.

El posicionament de la Cambra
de Comerç de Girona és diferent:
dóna suport a convocar una consul-
ta sobiranista pels “incompliments
sistemàtics” de Madrid. “L’empre-
sari, que sempre ha estat conserva-
dor, arriba un moment que diu
prou”, va afirmar el president de
l’entitat, Doménech Espadaler.

Catalunya, l’Alemanya d’Espanya
Tot i aquests avisos, però, Mas man-
té el full de ruta i va cridar ahir els ca-
talans a “aprendre junts a començar
una nova vida com a país”, plena
“d’il·lusió i compromís”. Es va reunir
ambdiputatsdelParlamentalemany,
a qui va explicar les aspiracions cata-
lanes, exemplificant la situació del
país:“Lasituaciód’Alemanyarespec-
te a la UE és similar a la de Catalunya
respecte a l’estat espanyol, [tot i que]
aEuropaAlemanyapagamoltimana
bastant, i a Espanya Catalunya paga
molt i no mana gens”.e

cies catalanes, que des de finals del
2011 cobren les receptes finançades
pel CatSalut a 80 dies, sumen ara un
nou endarreriment. La factura pú-
blica del Servei Català de la Salut re-
presenta per a les oficines de Far-
màcia un 75% de la facturació. “Un
10% de les farmàcies ja han exhau-
rit tots els mecanismes financers,
no tenen cap possibilitat creditícia
d’afrontar aquest nou impaga-
ment”, va denunciar el president del
Col·legi de Farmacèutics de Barce-
lona, Jordi de Dalmases.

A diferència dels hospitals i les
escoles, les farmàcies no tenen da-
ta per cobrar. El sector es planteja
mesures de pressió com ara recla-
mar al Govern els interessos deri-
vats del retard en el pagament. Una
opció que ha posat sobre la taula la
Federació d’Associacions de Far-
màcies de Catalunya.e

Canàries demana un
rescat de 756 milions
Les Illes Canàries van demanar
ahir 756 milions al fons de liquidi-
tat autonòmic. El conseller canari
d’Economia, Javier González Or-
tiz, va justificar-ho per les deficièn-
cies del model de finançament i per
“les dràstiques retallades” en els
fons assignats a la comunitat en
els pressupostos espanyols. Les
condicions del rescat, a més, serien
millors que les del mercat, en què
pagava un interès del 6,85% pel
crèdit. Entre les Canàries, Catalu-
nya, el País Valencià, Múrcia i Cas-
tella-la Manxa, que han demanat
recursos, i Andalusia, que ho està
estudiant, ja s’hauria esgotat el 87%
del fons previst, de 18.000 milions.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14353

80000

2046 €

06/10/2012

PORTADA

1,10

Hospitals i Centres de Salut

user
Resaltado

user
Resaltado



14 EL PAÍS, sábado 6 de octubre de 2012

ESPAÑA

Resultó útil comprobar que dos episo-
dios del pasado coincidían en su significa-
ción, al ver que Rubert de Ventós, exsena-
dor socialista, era el primero en saludar
a Artur Mas en la plaza de Sant Jaume,
cuando éste volvía triunfante de su entre-
vista con Rajoy en Madrid. Coincidimos
como ponentes en la Universidad de Co-
lumbus, 12 años atrás, y me sorprendió
que en lugar de ofrecer informaciones
concretas sobre la política catalana, Ru-
bert repitiese una y otra vez que Catalu-
ña quería esto y lo otro, siempre para
marcar la ruptura con España. Le pre-
gunté al final bajo qué forma se le apare-
cía Cataluña por las noches paramanifes-
tarle esos deseos, que entonces no coinci-
dían en absoluto con los datos disponi-
bles. Más tarde, tuve una vez a Artur Mas
como contertulio en Cuatro, y de nuevo
el entonces opositor predicaba todo co-

mo si fuera el médium de un espíritu
superior, Cataluña. Esta vez le subrayé,
para gran enfado de otro participante
con sentido de la autoridad, Ernesto Ekai-
zer, que Cataluña era políticamente plu-
ral, y que, por favor, precisase quién res-
paldaba sus declaraciones.

Porque si admitimos que por encima
de la sociedad y de la política catalana
existe esa Cataluña enteriza, capaz de
transmitir sus intenciones y voluntades a
alguien, ahora el presidente Mas, con el
respaldo de un movimiento de masas, los
supuestos del pluralismo y de la vida de-
mocrática se desvanecen. Entramos de
lleno en otra concepción de las relacio-
nes y de las normas políticas, que ade-
más encuentra unos desagradables ante-
cedentes fácticos y doctrinales en el as-
censo de los nacionalismos autoritarios
en el primer tercio del siglo XX, cuyo ex-
ponente teórico fuera Carl Schmitt.

Aquí Mas tiene la virtud de la clari-
dad. De entrada, en buen discípulo, no
acepta elmarco normativo de la Constitu-
ción para llevar adelante su propósito,
salvo si aquel se inclina en todo ante sus
planteamientos. En su mente y en su es-
trategia, la secesión es ya un hecho irre-
versible: al acudir a la reunión de presi-
dentes, no va a Madrid, va “a España”. En
virtud de la legitimidad surgida de la mo-
vilización del 11-S, Mas no encabeza una
institución autonómica que deriva su au-
toridad de la Constitución y del Estatuto.
Ambos pasan a ser meras plataformas de

un liderazgo carismático cuya misión es
materializar la voluntad de independen-
cia de un sujeto, fruto de una historia
mítica, “los mil años de Cataluña”: el Pue-
blo Catalán. Este ya habló en la Diada y
ahora, en una secuencia ininterrumpida,
ha de lograr la confirmación de sumensa-
je en las urnas, una vez ahormada la so-
ciedad catalana. Por eso los no indepen-
dentistas no deben ser tenidos en cuenta
para el proceso, salvo como obstáculos a
remover.

El partido del domingo será la ocasión
para escenificar esa exigencia de unani-
midad hacia Cataluña y Europa. Con otro

contenido ideológico, en la senyera colec-
tiva del Camp Nou, como otrora en
Nüremberg, no caben opositores ni disi-
dentes. Lógica consecuencia: las eleccio-
nes no deben reflejar una composición
política plural, han de olvidar los fraca-
sos del gobierno de CiU y limitarse a res-
ponder a la cuestión esencial de la auto-
determinación para la independencia.
Son, pues, elecciones plebiscitarias, desti-
nadas a confirmar el respaldo de masas a

la resolución del presidente. La normati-
va vigente no cuenta de cara a la realiza-
ción del proyecto en curso —aunque posi-
blemente Mas disponga de algún as en la
manga en Estrasburgo—, ya que la rela-
ción se invierte y el orden legal es produc-
to exclusivo de la decisión del líder (“ha-
remos la consulta con la ley o contra
ella”). El líder define además su papel en
términos soteriológicos: una vez salvada
Cataluña, él abandonará el poder.

No tenemos delante una democracia
representativa, sino la democracia acla-
mativa de Schmitt, donde el voto es pues-
to al servicio de la aclamación del Pueblo,
encargada de rubricar la decisión del Lí-
der carismático. Para confirmarlo, como
en otros procesos de nacionalización for-
zosa, entra en escena la visión maniquea
propia del totalismo o totalitarismo hori-
zontal. Se trata de imponer la homogenei-
dad política de una sociedad por un sec-
tor de la misma, a partir de la distinción
entre puros (independentistas) e impuros
(españolistas), en torno a un estandarte
sagrado (Cataluña, “la naciò”), impulsan-
do la conversión del otro (ejemplo PSC) o
sumarginación política y cultural definiti-
va. Instrumento: el monopolio del espa-
cio público y de la comunicación a favor
del efecto mayoría y de las sanciones im-
plícitas pero efectivas al resistente.

De nada valen ensayos para juegos flo-
rales apelando a la concordia. En Catalu-
ña hoy el problema no es de independen-
cia, sino de democracia.

La tesorería de la Generalitat
vuelve a estar colapsada. El Eje-
cutivo de Artur Mas reconoció
ayer que no ha podido hacer fren-
te totalmente, igual que le ocu-
rrió en julio, a los pagos de los
servicios concertados que man-
tiene con hospitales, colegios y
entidades sociales. Los proble-
mas de liquidez le han comporta-
do no poder abonar unos 387mi-
llones de euros. El departamento
de Economía de la Generalitat ya
avisó hace días de que solo po-
dría cumplir con sus compromi-
sos de gasto corriente si el Go-
bierno de Mariano Rajoy le ade-
lantaba a tiempo 560millones de
euros del Fondo de Liquidez Au-
tonómico (FLA). Cataluña fue la
primera comunidad en acogerse
a él por una suma de 5.023millo-
nes de euros.

El Ministerio de Hacienda in-
formó anoche de que transferirá
los 560millones el próximomar-
tes y achacó el retraso a que se
firmó ayer por la mañana la ope-
ración de crédito entre la Genera-
litat y el Instituto de Crédito Ofi-
cial. El importe impagado, no
concretado por la Generalitat, no
afecta ni a los profesores de las
escuelas concertadas, que ya han
cobrado la nómina con normali-
dad, igual que los de la escuela
pública, ni a los de los hospitales.
La patronal sanitaria ha garanti-
zado que sus empleados percibie-
ron su mensualidad gracias al
uso de pólizas de crédito.

La deuda se desglosa de la si-
guiente forma: 345 millones co-

rresponden al sector sanitario;
35millones al de Bienestar Social
—solo ha podido asumir la mitad
de sus pagos— y 7 millones al de
Educación. Esta última cantidad
corresponde al gasto corriente
de los colegios. A estos atrasos,

se unió ayer un colectivo nuevo.
El presidente del Colegio de Far-
macéuticos de Cataluña, Jordi de
Dalmases, denunció que la Gene-
ralitat les adeuda 99 millones
por las recetas dispensadas en ju-
lio. El sector ya contaba con co-

brar con dosmeses de retraso pe-
ro no con tres, que es lo que les
sucederá ahora. Según Dalma-
ses, un 10% de las farmacias está
en una situación financiera lími-
te porque, además, estas han teni-
do que financiar con sus recur-

sos la implantación del sistema
informático del euro por receta.

Fuentes del Ejecutivo catalán
mostraron ayer su irritación por
la lentitud con la que el Gobierno
está activando el FLA, máxime
cuando el consejero de Econo-
mía, Andreu Mas-Colell, había
reiterado que la tesorería autonó-
mica solo estaba en condiciones
de afrontar las nóminas de los
funcionarios pero no los concier-
tos. La Generalitat, que alertó de
“problemas mayúsculos” si no se
activaba en septiembre el FLA,
ya recibió a principios de sep-
tiembre otro crédito puente de
Hacienda, de 400 millones, para
afrontar sus vencimientos de
deuda. “No es un regalo”, dijo
exasperadoMas-Colell, que argu-
menta que Cataluña no sufriría
estos problemas de liquidez si
dispusiera de una agencia tribu-
taria con capacidad de recaudar
y gestionar todos los impuestos
que se pagan en Cataluña. Esa
reivindicación era el eje del pac-
to fiscal rechazado por el Gobier-
no de Mariano Rajoy y el motivo
fundamental en el que se susten-
ta la consulta soberanista que
propugna Artur Mas.

La situación es crítica por-
que la Generalitat aún no ha sal-
dado la deuda del mes de julio
que solo en las entidades socia-
les asciende a 70millones de eu-
ros. La presidenta de la Mesa
del Tercer Sector, Àngels Guite-
ras, recordó que ya había pedido
a la Generalitat que le avisara de
posibles impagos para que las
entidades pudieran, al menos,
buscar otras alternativas de fi-
nanciación. “Ya acordamos frac-
cionar en tres los pagos de con-
ciertos y subvenciones y ahora
nos hemos encontrado que el
tercero, que vencía hoy, no ha
sido ingresado”, lamentó. Mien-
tras tanto un reguero de despi-
dos que afecta al sector, que su-
fre por igual los impagos de la
administración y la pérdida de
otras subvenciones, como las de
las cajas de ahorros.

ANTONIO
ELORZA

La Generalitat deja de nuevo
sin pagar los servicios concertados
Hacienda transferirá el martes a Cataluña 560 millones para abonar facturas

De nada valen juegos
florales. El problema hoy
no es de independencia,
sino de democracia

ÀNGELS PIÑOL / DANI CORDERO
Barcelona

MAS, EN EL INSTITUTOGUTTMANN. Artur Mas visitó ayer el Instituto Guttmann de neurorrehabilitación.
En su discurso, alabó la voluntad de superación de los discapacitados y les puso como ejemplo de “la nueva vida”
que debe iniciar Cataluña. Con el balón, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. / toni garriga (efe)

Cataluña,
democracia
aclamativa
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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 6 D’OCTUBRE DEL 20124 |

Política
Així ho sosté el
president d’Esquerra
Republicana del
País Valencià,
Agustí Cerdà

Discrepa amb la
direcció del PSC
i després matisa
que rebutja un
referèndum il·legal

Chacón no
accepta una
consulta
sobiranista

“És l’hora
de plantejar
l’Estat
valencià”

www.catalunyavolviureenllibertat.cat

La Generalitat ha tornat
a endarrerir el pagament
que cada mes ha d’abonar
a hospitals, escoles, resi-
dències i centres socials
concertats. Mentre els
centres esperen cobrar la
quantitat corresponent al
setembre, el govern va in-
sistir ahir que no podrà po-
sar-se al dia mentre no ar-
ribin els 560 milions d’eu-
ros del fons de liquiditat
autonòmic (FLA) que la
Generalitat va demanar al
govern espanyol per aten-
dre despeses corrents. El
Ministeri d’Hisenda va as-
segurar al vespre que di-
marts Catalunya tindrà
aquests diners, després
que es formalitzés, al ma-
tí, l’operació entre l’Insti-
tut de Crèdit Oficial (ICO)
i la Generalitat per valor
de 1.000 milions, segons
fonts estatals.

Els retards en el paga-
ment als centres concer-
tats ja s’han convertit en
una constant des de fa me-
sos que sovint obliga els
centres a avançar diners i,
en el cas dels sanitaris i re-
sidencials, a endeutar-se
per poder pagar les nòmi-
nes. L’episodi més greu va
tenir lloc al juliol, quan el
govern no va arribar a fer
efectiu el pagament men-
sual (uns 430 milions) per
problemes de liquiditat.
Aquest deute encara està
pendent i, a més, no hi ha
data prevista per saldar-lo.

Malgrat que des del De-
partament d’Economia
asseguraven ahir que l’ar-
ribada dels 560 milions
era “qüestió de dies”, el de

Salut va comunicar, tam-
bé ahir, a les patronals dels
hospitals concertats que
la previsió és pagar els
centres dilluns. Per la se-
va banda, Benestar Social
va avançar que les resi-
dències cobrarien dimarts
i la consellera d’Ensenya-

ment, Irene Rigau, no va
donar data perquè les es-
coles rebin els diners ne-
cessaris per pagar les des-
peses corrents.

Segons les patronals sa-
nitàries La Unió i Consorci
de Salut i Social de Catalu-
nya (CSC), tots els hospi-
tals han pagat les nòmines
de setembre. De fet, n’hi
ha alguns que sí que han
cobrat de la Generalitat.
Es tracta dels gestionats
per empreses públiques o
consorcis, en què la Gene-
ralitat té majoria als con-
sells d’administració i que
ja no poden endeutar-se
més: per exemple l’hospi-
tal Clínic i Sant Pau.

Benestar Social ha abo-
nat prestacions directes
(com els cuidadors fami-
liars), places subvenciona-
des i una part de les concer-
tades. Als 70 milions que
encara deu del juliol a enti-
tats d’atenció a la infància,
gent gran i discapacitats,
s’hi afegeixen uns 35 més.
“Ens preocupa que tot
s’aguanta per un fil i els im-
pagaments dificulten la
tresoreria de les entitats”,
es va lamentar la presiden-
ta de la Taula del Tercer
Sector, Àngels Guiteras. La
patronal que gestiona ser-
veis de titularitat pública va
alertar que “la incertesa
pot afectar la qualitat”. ■

M. Ciércoles / S. Pau
BARCELONA

CONDICIÓ Economia no paga els hospitals, escoles i residències perquè no arriben els 560 milions del fons de liquiditat,
que Madrid promet per dimarts PENDENT El sector va quedar sense cobrar al juliol, un deute que l’executiu no ha saldat

El govern torna a ajornar
el pagament dels concerts

“Ens preocupa que
no hi ha cap estabilitat
en el cobrament dels
serveis concertats. Tot
s’aguanta per un fil”
Àngels Guiteras
PRESIDENTA TAULA D’ENTITATS
DEL TERCER SECTOR SOCIAL

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

Les queixes expressades per
Artur Mas l’endemà de la
conferència de presidents
per insistir en la “injusta” dis-
tribució del dèficit entre Estat
i territoris i en l’exigència per-
què s’afluixi la pressió a la Ge-
neralitat no van agradar gens
a l’executiu espanyol i, en tot
cas, la resposta ha estat avi-
sar que no es preveu cap més
escenari que complir fil per
randa els objectius de dèficit
per a aquest any i també per
al 2013. La vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santama-
ría, confirmava ahir que no es

La llar Santa Maria de Mataró, que atén persones amb discapacitat, ja va tenir problemes per pagar les nòmines el juliol passat ■ TERESA MÁRQUEZ / ARXIU

renegociarà res, però va evi-
tar verbalitzar el malestar
que els ha produït el fet que
Mas es desmarqués de la
imatge d’unitat que Rajoy
volia mostrar al món aprofi-
tant la cita de presidents de
dimarts passat. Sáenz de
Santamaría va preferir sub-
ratllar la importància de la ci-
mera i el fet que s’acordés
que els objectius no es revi-
saran fins al 2014 per sen-
tenciar que l’única cosa que
s’espera ara és que totes les
parts implicades compleixin
els seus compromisos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L’Estat manté la pressió pel dèficit
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