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 PER QUÈ? 

 
El model sanitari català, un motiu d’orgull 

 
q  Perquè és fruit de la nostra història i la  
     nostra identitat. 
    (Mutualisme, ordes religiosos, fundacions, privats,  
      món local…) 
 
q  Perquè és fruit de la voluntat col·lectiva. LOSC, 1990 

•  Separació de funcions 
•  Modernització de la gestió i la governança del sistema  
     (aposta per fórmules de gestió empresarial, mercat mixt, descentralització) 
•  Transparència i avaluació de resultats  
     (Central de Balanços i Central de Resultats) 
•  Autonomia de gestió, eines empresarials 
•  Col·laboració publicoprivada 
 



 
El model sanitari català, un motiu d’orgull 

 
q  Perquè és un model de qualitat: 
     

•  Capdavanters en esperança de vida 
     (84 a. dones i 81 a. homes) 
 
•  Disminució Taxa de Mortalitat evitable del 14% respecte el 2005. 

 
           -  taxa de mortalitat infantil de les més baixes a Europa 
 
             -  per malaltia vascular, de les més baixes d’Europa, només Holanda, França 

i Irlanda presenten valors inferiors  
                 
             -  per càncer (respecte Europa, mortalitat masculina en posició intermèdia-  

baixa i femenina de les més baixes) 
 
             -  taxa anual d’hospitalització per infart       un 4,8% 
 
             -  taxa de mortalitat per cardiopatia isquèmica      una mitjana anual del 5’5% 
               



 
El model sanitari català, un motiu d’orgull 

 
•  Taxa d’hospitalització 
     De les més baixes d’Europa, diferència del 31,2% de la mitjana europea 
 
•  Percepció 
      Més d’un 79% dels catalans manifesten que tenen un bon estat de salut 

(la mitjana estatal és d’un 74% 
 
•  Nivell de satisfacció de l’usuari 
      A Catalunya: 8,3 sobre 10 
      A l’estat: 6,6 sobre 10 
 



 
El model sanitari català, un motiu d’orgull 

 q  Perquè és un model eficient: 
 
•  % despesa sanitària pública sobre el PIB. A Catalunya el 4’4% front  l’estatal d’un 

5,4% La britànica se situa en 6’7% i la mitjana europea en 6’5% 
 
• Despesa per càpita 
1.251 €/hab a Catalunya davant la mitjana estatal de 1.300 €/hab, molt per sota dels   
1.700 €/hab del País Basc 
 

•  Capdavanters en recerca biomèdica 
El 35% dels projectes finançats pel FIS de l’Institut Carles III són d’investigadors 
catalans. 
La productivitat científica en biomedicina a Catalunya representa un 30% de l’estatal, 
quasi un 8% de la UE i més d’un 2% del total mundial. 
 

•  Motor econòmic i generador de riquesa i d’equilibri territorial 
 
 

 

      



 AMENACES 

 
El model sanitari català, un model a 

preservar 
 

q  Subfinançament crònic (+ IVA, - Bonif. SS, + IPC,..) 
 
q  Greus problemes de tresoreria  

q  Determinades normatives legislatives que: 
  

•  Dificulten la gestió de les EPICS (SEC 95, RDL 20/2012, L.Pressupostos de l’Estat 2012) 

•  Fan menys competitiu el sector privat  
•  Són un atac frontal a l’autonomia de gestió i a la confiança 

 
q  Els propis errors en el desenvolupament del model 



q  Consolidar fórmules de gestió que facilitin l’orientació a resultats de 
qualitat i eficiència en els costos. 

 
 
q  Mil lorar les vies de part ic ipació i 

coresponsabilització de ciutadans en la 
governança del sistema i la cura de la seva 
pròpia salut.   

 PROPOSTES DE FUTUR 

 
El model sanitari català, un model a 

preservar 
 



q  Superar la insuficiència crònica de finançament de la sanitat: 
 

•  Reformes estructurals 
•  Flexibilització objectiu dèficit 
•  Reforçar col·laboració publicoprivada 

q  Resoldre els problemes de tresoreria. 

•  Que les Administracions paguin puntualment (compliment llei morositat) 
 
q  Preservar la sanitat de la confrontació política. 
 

 
El model sanitari català, un model a 

preservar 
 



q  Repensar el model sanitari català per: 
 
• Corregir el que s’ha desviat dels principis i 
valors que el van inspirar 
 
• Adaptar-lo a la realitat actual 

• Modificar la legislació que calgui 
 

 

 
El model sanitari català, un model a 

preservar 
 



ü  SISTEMA SANITARI DE QUALITAT I EFICIENT 
 
ü  CAL REPENSAR-LO PER GARANTIR EL QUE ÉS ESSENCIAL 
 
ü  HEM DE REFORÇAR LA CONSCIÈNCIA SOCIAL COL·LECTIVA 

ü  CAL UN GRAN ACORD POLÍTIC I SOCIAL 

 
Conclusió 

 


