
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

30 d’octubre de 2008, seu de Foment del Treball Nacional

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries en l’actual context 

econòmic i en el marc del nou finançament de la despesa pública de 

Catalunya, cal garantir la sostenibilitat dels serveis sanitaris i d’atenció a 

la dependència per raons econòmiques i de cohesió social. Cal: preservar 

l’actual volum i qualitat dels serveis públics d’atenció sanitària i dotar de 

suficiència econòmica el desplegament de la llei de serveis socials i 

millorar el volum i contraprestació dels serveis d’atenció a la dependència. 

Es proposen vuit mesures: 

 

1. Situar les expectatives dels ciutadans en el marc del finançament 

disponible, condicionar tota nova prestació al suport 

pressupostari suficient i totes les noves inversions compromeses 

han de ser necessàries i tenir un finançament concretat amb 

inversió pública o amb la col.laboració de la inversió privada.  

2. Vincular l’increment dels costos salarials a la millora de la 

productivitat, estabilitat de les plantilles i reconeixement 

professional. 

3. Aprofundir en l’empresarialització de la gestió dels recursos 

públics com alternativa a l’administrativització. 

4. Assignar els recursos econòmics disponibles amb transparència 

afavorint una xarxa professionalitzada de centres basada en 

l’acreditació i solvència i, valorar els gestors per la seva 

professionalitat en la gestió dels serveis públics i pels resultats 

obtinguts, que han de ser públics. 

5. Establir taxes d’utilització assumibles degudament regulades  

promovent l’ús racional del medicament i la utilització dels 

serveis sanitaris, especialment per a l’obtenció de la incapacitat 

temporal. 

6. Afavorir el tractament fiscal favorable de la despesa sanitària i 

social pagada directament pels usuaris i l’assegurament privat. 

7. Establir al sector sanitari i al sector social un marc estable per als 

proveïdors de béns i serveis. 

8. Contemplar el Sector Salut i d’Atenció a la Dependència també 

com a sectors dinàmics de l’economia  productiva (valor afegit, 

capacitat d’arrossegament, generació d’ocupació..) i com a 

sectors socialment estratègics a l’hora d’establir les polítiques 

pressupostàries. 

Proposta de pacte de mesures per a la 
sostenibilitat del sistema sanitari i social de 

Catalunya 

Entitats adherides a 30 de novembre de 2008 


