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presentació
autonomia de gestió
per a uns millors resultats
duraNt Més de 30 aNys,laxarxasanitàriad’utilitzaciópú-

blicaaCatalunyahaestatunmodelperlasevaeficiència assistencial i econòmica. Ara, quan mirem el futur,
ésobligatpotenciaraquellsvalorsqueenshanfetforts
comasectoricomasistema.Sensdubte,undelstrets
que ha influït en l’èxit ha estat el model de separació
delfinançamentilaprovisió,enelquall’Administració
defineix polítiques, planifica, acredita, compra i avaluaiesrelaciona,atravésdelcontracte,ambunaxarxamixtad’empresesproveïdores,públiquesiprivades,
respectant i maximitzant l’autonomia de gestió de les
organitzacionsbasadaenelbongovernielrendiment
decomptes.
ElReferentd’enguanyl’hemvolgutdedicar,precisament,al’autonomiadegestió.Lesdadesobjectivesdemostren que els sistemes de gestió empresarial s’han
mostratméseficaçosqueelssistemesdegestióadministrativa.Unpuntd’inflexióvaserelquelesempreses públiques sanitàries quedessin afectades per les
normeseuropeesSEC-95,quevanlimitarl’autonomia
de gestió als centres públics concertats, empitjorant
aquestafunciódirectivaiafectant-neelsresultats.Ara
tocaferunareflexiósobrelarigidesad’aquestsmodels
degestió.L’Administracióregulaivetllapelbonúsdels
recursos públics, és una de les seves funcions, però
tambéhauriad’incentivaripotenciarelsmillorsresultatsperestimularl’aprenentatgeielcreixementdeles
organitzacions. En aquest sentit, aplaudim la Central
de Resultats, iniciativa pionera a tot l’Estat, com una
bona iniciativa. Estem fermament convençuts que la
relacióentrel’Administraciócomacompradordeserveisdesalutdefinançamentpúblicielsproveïdorss’ha
de consolidar en un contracte que, independentment

delafigurajurídicadelesentitats,esbasienunesreglesdeljocconegudesiacceptadespertotselsproveïdorsdelaxarxad’utilitzaciópública,iquepromoguila
cooperació i les aliances estratègiques entre aquestes
organitzacions. A més a més, s’han d’anar fent evolucionar els sistemes de pagament per adaptar-los als
reptes actuals (la cronicitat, la potenciació del rol de
l’atenció primària, l’evolució de l’atenció especialitzada,lacooperacióentrenivells...)incentivantlatransparència,l’objectivitatil’equitat.
Ambelnúmeroquepresentem,volemaprofundiren
l’autonomiadegestiócomavalordepresentidefutur,
en la constitució jurídica de les empreses públiques i
consorcisielseudesenvolupament,enlescaracterístiquesdelsòrgansdegovern,enelprojectedetransformaciódel’ICS(InstitutCatalàdelaSalut)enempreses
públiquesdeserveisdesalut,enmodelsd’èxitcomles
EBA(entitatsdebaseassociativa)ienunaredefinició
de les estratègies d’optimització dels recursos també
en l’àmbit de l’atenció a la dependència. Recollim tot
aquest pensament i aquesta valuosa experiència, que
haestatpossiblegràciesalacol·laboraciódelsautors,
protagonistesindiscutiblesdelarealitatactualdelsectorsanitariisocial.
Helena ris
directora general de la Unió Catalana d’Hospitals
i de la Fundació Unió
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L’abordatge del marc legal
de l’autonomia de gestió
(evolució i visió de futur)
des deL 2003, a Catalunya, les entitats públiques del
sector salut (epIC) han vist progressivament reduïda
antoni llamas losilla és llicenciat en dret per la Universitat de
la seva autonomia de gestió, i han anat d’un concepte
Barcelona, amb formació complementària en dret sanitari, gesde gestió empresarial a un concepte d’administració
tió econòmica i pressupostària, contractació pública, control inpública. l’article intenta sistematitzar l’origen i l’evolució
tern i e-administració, aquesta darrera amb especialització per
d’aquestes entitats, les causes que van afavorir la
la Universitat Oberta de Catalunya. després de treballar durant
cada vegada major mediatització en la gestió i les vies
més de deu anys en una cadena hotelera espanyola en els àmpossibles d’evolució. es pretén reivindicar per a aquestes
bits d’administració, assessoria jurídica i, finalment, com a cap
d’organització i d’auditoria interna, el 1997 es va incorporar al
entitats (i també per a l’ICs) que siguin gestionades i no
consorci Corporació sanitària parc Taulí de sabadell, on va dessimplement administrades i, per a això, cal dissenyar
envolupar funcions de suport tècnic i jurídic a la direcció general
i construir entramats de governabilitat que demostrin
i als òrgans de govern. actualment, com a director de Gestió
que el compromís dels òrgans de govern amb la
de la Corporació sanitària parc Taulí, és membre del seu Comitè
complicitat dels professionals sanitaris és una alternativa
executiu, secretari conseller dels consells d’administració de les
enfront d’un sistema burocràtic que no ha demostrat
entitats mercantils de propietat pública UdIaT Centre diagnòstic, sa(U) i sabadell Gent Gran Centre de serveis, sa(U) i secretacap avantatge en la gestió sanitària. es dubta de la
ri patró del patronat de la Fundació parc Taulí.
racionalitat jurídica de fer que les entitats públiques
de salut es gestionin amb filosofia administrativa, la
qual és la principal causa de la seva ineficiència i, a la llarga, la justificació per a potencials privatitzacions. Només
demostrant que un hospital públic és perfectament i necessàriament gestionable amb regles homogènies respecte
a la de la resta de proveïdors del sistema, els hospitals públics i, en general, les entitats públiques de salut, tindran
futur i podran demostrar els seus resultats en termes quantitatius i qualitatius comparables. es nega que la
proposta sigui una fugida del dret administratiu perquè es considera que un hospital públic mai no hauria d’haver
estat sotmès a aquesta legislació. l’obstinació a fer dels hospitals públics petits ministeris en la seva forma de
gestió pot portar-los a la seva insostenibilitat i, aleshores, els grans operadors profit de mercat trobaran el seu
objectiu en aquest apetible espai de negoci.
es defensa la necessitat de trencar paradigmes obsolets i reforçar, amb una llei actualitzada i en el marc del
vigent pla de salut de Catalunya, un blindatge del model sanitari públic amb totes les garanties i responsabilitats,
incorporant-hi fórmules de gestió adequades i valentes.

aNtONi LLaMas LOsiLLa
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introducció
Peraltractamentdelmarclegaldel’autonomiadegestió
delesempresespúbliquesiconsorcisdelsectorsaluta
Catalunya(d’araendavant,EPIC)partirédelapremissa
delconeixementperpartdelslectorsdelpresentarticle
pelquefaalagènesidelsconsorcissanitaristantabans
comdesprésdelaLlei15/1990d’ordenaciósanitàriade
Catalunya (d’ara endavant, LOSC). Poca cosa afegiria
aquestareflexióaallòjaexplicatenbibliografiaespecíficasobreaixò.1
A més, tenint en compte l’abast d’aquest petit estudi, haurem de convenir que dins d’EPIC, als nostres
efectes, s’hi inclouen els consorcis i les seves entitats
instrumentals (mercantils unipersonals i agrupacions
d’interès econòmic, fonamentalment), les empreses
del CatSalut gestores de serveis sanitaris (IAS, GSS i
GPSS),2 i altres entitats prestadores de serveis hospitalarisiquenotenenlaconsideraciónideconsorcini
d’empresapúblicadeconformitatamblaLOSC,però
que són entitats que gestionen hospitals que són públics, que incorporen els seus pressupostos als de la
Generalitat i que provenen de realitats heterogènies:
l’HospitalClínic,l’HospitaldeSantPauielParcdeSalutMar.
Calremarcar,aquí,elcanviquehacomportatlarecentmodificaciódel’article12.3delalleidel’ICS,3la
qual li permet crear consorcis o entitats de dret privat.Sis’exercísaquestapossibilitatiaquestesentitats
portessinatermelasevaactivitatmitjançantconcert
ambelCatSalut,nohihauriacapobstacleperquèpoguessinteniruntractamentcomelqueacontinuació
s’exposaràperalesEPIC.
DeixaremalmargedelaconsideraciócomaEPIC,
per raons metodològiques, les empreses del CatSalut
gestores de serveis sanitaris transversals (IDI, SEM,
ICOiBancdeSangiTeixits)ialtresdenoassistencials,
queperlessevesespecificitatsconsideremquehaurien
derebreuntractamentdiferenciat.
Unavegadaestablertl’abastsubjectiudelesentitats
objected’estudi,podríemarribaraafirmar,ambtotes
les matisacions que calguessin, que aquestes entitats
vanviureunaetapad’unacertaestabilitatenelmodel
d’empresarialitzaciófinsapràcticamentl’any2003.
Percausadelasevalimitadaextensió,elpresentarticlesecentrarà,enunaclarasimplificacióquepagarà
elpeatgedeperdrematisos,enl’anàlisidetresetapes
cronològiques:

I)Del1980finsalallei31/2002,de30dedesembrede
2002(disp.add.6a).
II) Del 2003 fins a l’actualitat, passant per la Llei
7/2011,de27dejuliol,demesuresfiscalsifinanceresi,
enespecial,elsseusarticles68,69i70.
III)Visiódefutursobrelesentitatspúbliquesdelsectorsalut.
L’anàlisiprocuraràevidenciarlesdificultatsquehacomportat el fet de permetre que les EPIC tinguessin una
feblesaenlasevaconstrucciójurídica,cosaquelesha
situat“enterradeningú”ihapermès,amblamateixa
baselegal,queactuessinenalgunaèpoca“empresarialment”i,enunaaltra,quefossinconsideradespràcticamentcomaadministracionspúbliquespures.

i) primers antecedents:
de la constitució del 1978
a l’any 2002
LaConstitucióespanyoladel1978ieldesplegamentautonòmicvapermetrequeCatalunyaassumísel1981les
competènciesenmatèriadeSanitat.4El1983esvacrear
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l’Institut Català de la Salut5 com a entitat gestora dels
serveis i les prestacions sanitàries pròpies de la GeneralitatidelstransferitsdelaSeguretatSocial,itotique
deixavaentreveurelanecessitatd’aprofitarelsrecursos
sanitaris preexistents al territori, encara no desplega
ni conceptualitza el després anomenat model sanitari
català,niesmentalacreaciódeconsorcisod’empreses
públiques.
L’assumpciócompetencialel1981veniamarcadaper
una insuficiència de la capacitat sanitària instal·lada
perpartdelaSeguretatSocialespanyolaalterritoride
Catalunyai,benaviat,esvaveurelanecessitatd’afegir
alsdispositiusincorporatsal’ICSunsaltresque,existentsalterritori,erendediferentstitularitats(fundacions,ajuntaments,mútues,ordesreligiososialtres)i
que estaven en disposició de prestar serveis sanitaris
mantenintlasevapersonalitatjurídicaespecífica.
PelDecret202/1985esvacrearlaXarxaHospitalària
d’UtilitzacióPública(XHUP),amblaqualesvaintegrarenunaúnicaxarxatotselsdispositiushospitalarisaliensalaSeguretatSocial,queprestarienserveis
d’unaformasubordinadaal’ICS.
L’any 1986 es van identificar algunes de les entitats
enunasituaciód’especialfeblesa,onocoordinadesen
unmateixterritori,icaliaferunpasmés.Vannéixer,
aleshores,elsprimersconsorcishospitalaris:Vic6iSabadell.7
La capacitat creativa dels juristes del, encara, Departament de Sanitat i Seguretat Social8 va permetre
utilitzarel1986unafigurajurídicaprovinentdelanormativadel’àmbitlocaliamborigeneneldretitalià.La
figurajurídicadelsconsorcisnoesvaincorporarala
legislaciócatalanafinsal’article55.2delaLlei13/1989,
de14dedesembre,d’organització,procedimentirègim
jurídicdel’AdministraciódelaGeneralitatdeCatalunyaiesvamantenirambunsolarticlecomaúnicbastimentjurídicpràcticamentfinsalaLlei26/2010,de3
d’agost,quen’amplialaregulació.9
El1990laLOSCvaconsagrarelsconsorcissanitaris
ihivaincorporarlacreaciód’empresespúbliquesdel
CatSalut.Aquestesúltimessorgirencomaconseqüènciad’unaaltrarealitat:teniencomaorigeneltraspàs
a la Generalitat10 dels dispositius sanitaris, sociosanitarisisocialsfinsaleshorespropietatigestionatsper
les diputacions provincials de Girona (que va donar
llocal’IAS11),deTarragona(quevaportaralacreació
deGPSS12)ideLleida(quevadonarllocaGSS13).En
aquestscasos,lafigurajurídicadelconsorcierainadequada, ja que la Generalitat n’esdevenia titular única
totiqueelsmotiusperalasevacreacióielfetdeno

REFERENT 11 · papers de la fuNdació uNió

integrar-losdirectamentenl’ICSerensimilarsalsque
vanabocaralacreaciódelsconsorcis.
Aquestadiferenciacióvacomportarque,enelcasdels
consorcis, es mantingués una representació en el seu
òrgan de govern de les entitats inicialment consorciades, mentre que en les empreses públiques el Consell
d’Administracióeranomenatenlasevatotalitatperla
GeneralitatdeCatalunya.Lesprimeresvanserhereves
d’unacertapresènciadel’anomenadasocietatcivil(termedeconfusaidiscutidadefinició14),mentrequeenles
segoneselseuòrgandegoverneradedesignaciódirecta
delaGeneralitat.Eltercergrupd’entitatsespecífiques
(Clínic, Sant Pau i IMAS-Hospital del Mar) tenien, en
aquellmoment,unsòrgansdegovernheterogenis.15
Malgrat això, l’explicitació de la raó última que va
impulsar la creació dels consorcis i les empreses públiquesnolatrobemfinsal’any1995,16quan,enocasió
delamodificaciódelaLOSC,l’aleshoresconsellerde
SanitatiSeguretatSocialvaafirmar:“[...](una)característicadelmodelsanitaricatalàestablertalaLOSCha
estatlaintroducciódemecanismesdegestióempresarial,especialmentenelscentressanitarisdetitularitat
pública.Enaquestalínias’hancreatonzeconsorcissanitarisinouempresespúbliques...”.17
Quedavaclarquelavoluntatpolíticaqueperseguia
laconstituciódelsconsorcisilesempresespúbliques
delCatSalut,encaraquenos’establísenelcossubstantiudelanorma,eralaintroducciódemecanismesde
gestióempresarialenelscentressanitarispúblics.
Els consorcis, ja avalats per la LOSC, tenien en els
seusestatutslanormabàsicadefuncionament:règim
orgànic, funcional i financer amb plena personalitat
jurídica i uns òrgans de govern amb la sobirania decisòria.
Perlasevabanda,lesempresespúbliquesdelCatSalut foren creades a l’empara de l’estatut de l’empresa
públicacatalana,peròvansercontaminadesperlavoluntatdemodelempresarialpúblicqueinspiravapolíticamentlaLOSC.
Aquestes entitats, en una conjuntura d’adequat
statu quo polític, van poder actuar amb un cert marge d’autonomia de gestió sense haver d’aplicar una
gran part dels mecanismes de control clàssics de
l’Administració. Inclús, fins a la Llei 13/1995, de 18
de maig, de contractes de les administracions públiques, els consorcis sanitaris van restar exclosos18 de
l’aplicaciódelafinsaleshoresvigentLleidecontractes
del’Estat.
Hauriaestatidealpoderdiraraqueaquestesentitats,
durantaquellperíodeenquèvangaudird’autonomia
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de gestió, van implantar un model de governabilitat
i van demostrar un valor inqüestionablement superior al del model clàssic de fiscalització administrativa. Malauradament, els resultats econòmics i el rigor
en la gestió no van ser ni homogenis ni van trobar
l’adequadaclaudevoltaquepermetésqueelsòrgans
de govern exercissin el paper que els pertocava com
a veritables representats de la propietat. Va haver-hi
intentsd’assajarmodelsdegovernabilitatenlesinstitucionssanitàries,19perònohihaevidènciadecapcas
enquès’implementésambèxitideformacontinuada.
Aquest statu quo va permetre la convivència de
l’autonomia de gestió d’aquestes entitats amb un desplegamentdelanormativademenoromajorrangque
deformacoetàniaeradictadapelParlamentopelsgovernsique,malgratlesaquíenumeradesEPIC,podria
trobar-se dins del seu àmbit subjectiu; el cert és que
aquestes mesures eren directament no aplicades en
efectuar-seunaacceptadainterpretacióexcloentvers
aquestesentitats.Aixòvapermetreque,ambelsseus
estatutscomanormabàsicaielsseusòrgansdegovern
comasobiransenlesdecisions,escreessinentitatsinstrumentals,hihaguésautonomiaperal’endeutament,
s’hiapliquésunapolíticaderecursoshumansd’estatut
delstreballadors,nos’hiutilitzéslacomptabilitatpressupostàrianis’estiguéshabituatatreballarambbases
d’execuciópressupostàriaifoslacomptabilitatfinanceradelPGCl’aplicada.
Totiaquestentornd’autonomiadegestió,elpeculiar
sistemadepagamentdel’activitatperpartdelCatSalut
(IRRiIRE)20(mésmarginalitats)vagenerarqueelsresultatseconòmicsentermesdeno-complimentpressupostarifosprougeneralitzatenelsector(EPIC,ICS
irestad’entitats)–deformasimilar,percert,al’etapa
posterior 2003-2010, en què les EPIC ja estaven mediatitzades en la gestió–, amb la qual cosa es va perdrel’oportunitatdedemostrarlesbondatsdelagestió
empresarial de les EPIC (que sí que s’evidenciava en
termesd’eficiènciaquantitativarespecteal’ICS:menys
costperigualactivitat).Aquestessituacionsvananar
generantenl’àmbitdelaGeneralitati,enmatèriade
salut,unpressupostincrementalistaideficitari.
La situació preexistent té un primer punt d’inflexió
amblapromulgaciódelaLlei31/2002,de30dedesembrede2002(disp.addicional6a),enlaqualelGovern
obligaelsseusrepresentantsenelsòrgansdegoverna
disposar d’autorització prèvia per aprovar operacions
d’endeutament,d’avalod’adquisicióoalienaciódetítols
representatiusdecapitald’entitatsmercantils.Malgrat
això,aquestaactuaciónoanavacontralacoherènciade
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modeld’empresarialitzacióiautonomiadegestió,jaque
laGeneralitatnohiinterveniacomaAdministració,sinó
comapropietat,iatravésdedonarinstruccionsdevot
alsseusrepresentantsenelsòrgansdegovern.

ii) del 2003 fins a la Llei 7/2011
de mesures fiscals i financeres
(art. 68, 69 i 70)
DurantelperíodecorresponentalaVIIiVIIIlegislatura(del2003al2010)esvanproduirdosfetsqueserien
clauperentendrel’esdevenidordelesEPIC:
i)D’unabanda,ladesapariciódel’statu quoquehavia
permès el desenvolupament d’un model que, sense
proubastimentlegal,apostavaperunmodelempresarialipermetiauncertgraud’autonomiadegestió.
ii)D’altrabanda,elgenerdel2000,ambunaactualitzaciól’abrildel2002,l’EurostatvapublicarelManual
delSEC95sobreeldèficitpúblicieldeutepúblic,21
elqualteniacomaorigenelReglament(CE)núm.
2223/1996,de25dejuny,modificatpelReglament
(CE) núm. 1267/2003 del Parlament Europeu i del
Consell, i en relació amb el Reglament (CE) núm.
3605/1993, modificat, a aquests efectes, pel Reglament(CE)núm.475/2000.
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i) caiguda sobtada de l’statu quo
Elprimeraspectevagenerarquetotalanormativadictadadurantelsanysprevisiquehaviaestatinterpretada
com a no aplicable a les EPIC de cop i volta passés a
serdecomplimentobligatori,inoesvanimplementar
mecanismes que permetessin una transitorietat entre
modelsquede factoesproduïen.Encaramés,elmodel
d’empresarialitzacióiautonomiadegestióesvatrencar
d’arrel quan el Govern, per mitjà de reiterats acords i
instruccions, no es va limitar a actuar orientant el vot
delsseusrepresentantsenelsòrgansdegoverndeles
entitats, sinó que, menystenint el paper dels membres
delsòrgansdegoverndelesEPIC,vadictarnormativa
de gestió de compliment obligatori i va desmuntar, de
fet,elgoverndelesinstitucions.
Aquesta col·lisió entre la realitat (un model arrelat
detendènciaempresarialpúblicaid’autonomiadegestió)22ilanovainterpretaciónormativadurantaquestes
dueslegislatures,senseperíodetransitori,vangenerar
nopoquesdificultats.Elmajorexponentvanserelsinformesdelaintervenciói,també,delaSindicaturade
Comptes.Aquestsdarrers,comqueerenobjectedepublicacióinotenienencomptelacontextualitzaciód’un
períodehistòricenquès’haviaproduïtde factouncanvi
de model sobtat, van generar una projecció molt negativacapalaciutadaniadelagestiódelsectorpúblic
sanitariEPIC,iaaixòs’hivaafegirl’acciódelsmitjans
decomunicació,àvidsalarecercadepotencialscasos
defrauoirregularitatsiquenovancontextualitzarles
notícies.

ii) irrupció de les normes sec95
(manual de l’abril del 2002)
RecordarembreumentquelesnormesSEC95sónaquelles que estableixen els sistemes de comptes nacionals
establertspelsreglamentsdelaCE,l’aplicaciódelsquals
evidencia el dèficit públic dels estats membres i, per
tant,elgraud’estabilitatpressupostària.
Ladoctrinanos’haocupatd’elaboraruntreballprofundrespecteasilesEPICs’haviend’incloureenles
normesSEC95comaadministracionspúbliques(codi
S13)osi,ateseslessevesespecialscaracterístiques,calia considerar-les entitats públiques de mercat (codi
S11).Lamancad’estudirau,desegur,enelfetquees
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tractava d’una problemàtica específicament catalana,
notraslladablealarestad’Espanya.
Ladiferènciaenl’enquadramentenunoaltregrup
vol dir que a les entitats incloses en el codi S13 (administracions públiques) els és exigible, a efectes
SEC95, l’estabilitat pressupostària en termes de la situaciód’equilibriosuperàvitcomputatalllargdelcicleeconòmicentermesdecapacitatdefinançament,
mentrequealesinclosesenelcodiS11(unitatsproductoresdemercat)noméselsésexigible,aefectesSEC95,
l’estabilitatpressupostàriaentermesd’equilibrifinancer.Laintegracióenunoaltrecodiogrupnoésinsignificant,jaqueeldèficitpúblicieldeutepúblicnomés
estàintegratpelssectorsdelcodiS13.23
El 2003, el Govern de la Generalitat va efectuar
una interpretació que classificava les EPIC prestadores de serveis en règim de concert dins del grup
d’administracions públiques a efectes de les normes
SEC95, una interpretació que s’ha mantingut durant
elsgovernsdediverseslegislatures(laVII,VIIIilaIX,
queésl’actual).
Totiquehihacriterisdiscrepants(exposatseninformes ja posteriors24), el cert és que les successives
lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
han mantingut el criteri d’enquadrar les EPIC com a
administracions públiques (S13) a efectes de les normesSEC95.
Aaquestainterpretaciórestrictivanovarestaraliena
l’àmplia legislació en matèria d’estabilitat pressupostàriadictadapelParlamentespanyol,laqualesvaincloureenformadetextrefósenelReialdecretlegislatiu2/2007,de28dedesembre.Ningúnovavolerveure
que les EPIC es nodrien “d’ingressos comercials”25
(“de mercat”, segons el manual del 2002 de normes
SEC9526)i,pertant,exclososdel’àmbitd’aplicacióde
lanorma(article2.1c).
Així,doncs,ambl’entradaenvigordelaLleicatalana
7/2011,de27dejuliol,demesuresfiscalsifinanceresi,
enespecial,delsseusarticles68,69i70,s’haintentat
apedaçar allò que amb una bona anàlisi jurídica l’any
2003haguésevitatl’estranyasituacióenquès’hanvist
involucrades lesEPICdurant aquestperíode. Malgrat
aquestmeritoriintentdetornaralsorígensdelmodel,
ensatrevimapronosticarqueos’ancoraelmodeld’una
formamésexplícitaperpartdellegisladoroelsbenintencionatsarticles68,69i70delareiteradalleialfinal
seranvençutsperqualsevolinterpretaciórestrictivao
esgeneraràlapermanentnecessitatqueelsòrgansde
governigestorsdelesEPICtreballinenunafrontera
difusa, incòmoda i de poc rigor professional. Un bon
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exempledelanecessitatquejaapuntemdepromoure
unalleisobreaquestsectoril’adequadaprotecciójurídicadelmodelsanitaricatalà,béatravésdel’actualització
delaLOSC,béatravésd’unalleiespecífica,latenimen
elsingentsesforçosesmerçatsperefectuarunacoherent integració interpretativa respecte a la inaplicabilitatd’algunsaspectesdelaLlei1/2012depressupostos
delaGeneralitatperal2012alesentitatsdel’article68
delaLlei7/2011,iqueharebutl’avaldelaComissióde
RetribucionsiDespesesdePersonaldelConsellpera
l’Impulsil’OrdenaciódelaReformadel’Administració
peracorddedata18d’abrilde2012.
Aquestaésunabonamostradelainseguretatjurídica
que una no específica regulació de les entitats públiquesdelsectorsalutpotgenerarenelfutur.

iii) visió de futur sobre
les entitats públiques
del sector salut
Començaré aquesta part efectuant un catàleg de les
diverses possibilitats expressades en els darrers temps
respectealespotencialsviesd’evoluciódelesfórmules
degestiópersalvaguardarelmodel.Lespossibilitatssón
heterogèniesis’enumeraransensevalorarlasevapotencialversemblançaoaplicació.Sensdubte,enteoriasón
totespossibles,ifinsitotéscompatibleunmodelsanitarienquècoexisteixinunesialtres.Malgrattot,joem
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permetréferalgunespreguntessobrelesfórmulesdetalladesi,finalment,m’atreviréafonamentarunaalternativa,laconstrucciódelaqualconsideroquepotconjugarmillorlatradiciódelmodelsanitaricatalà,algunes
experiènciesinternacionalsilagestiópúblicaadaptada
alstempsespecialsenquèvivim.
Totes les opcions que s’exposaran ho seran sota la
premissa que el model de què parlem és el previst al
Pla de salut de Catalunya 2011-2015, basat en un sistema públic sanitari en què “l’Administració sanitària
acreditaqualitat,planifica,compraiavaluaiunaxarxa
d’entitatsdediversatitularitatgestionaprofessionalitzadamentlaprestaciódelsserveis,27ambaccessibilitat
universal,equitatieficiència,28ionelCatSalutdesenvoluparàunveritablerold’asseguradorapública.”29
Entred’altres,lesdiferentsopcionspotencialsidentificadesserienlessegüents:
a) TornarlesEPIC(ifonamentalmentelsconsorcis)a
la gestió per part de la societat civil,30 una qüestió
inherentalasevapròpiagènesi.Aquestaopciópot
ser instrumentada també a través de la creació de
fundacionsespecífiques.
b) Convertir les EPIC en entitats participades pels
professionalsdeformasimilaralesentitatsdebase
associativaaplicadesenl’atencióprimària.
c)Convertir les EPIC en entitats de capital mixt amb
minoriapúblicadonantentradaacapitalprivat,que
gestionariaelcentreambcriterisd’empresaprivada.
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Totseguitllanço,comaprovocacióintel·lectual,algunes
qüestionssobrelesfórmulesexposades:
•Quiéslasocietatcivil?
•Quinsprofessionalstindrienentradaalesentitatsde
baseassociativa(EBA)?
•Sotaquinesformesjurídiquesactuarien?
•Entitats actualment públiques passen a ser entitats
non-profitoentitatsprofit?
•Quinaenseràlafórmuladegestió?
•Espodencrearfonssuficientsentreelsprofessionals
perafrontarelcicleeconòmic–necessitatsdetresoreria–delshospitals?
•Sen’hacalculatl’impactemediàtic?Il’impacteentre
elsprofessionals?
•LesmagnitudsdelshospitalsdelesEPICpermeten
aquestesopcions?
•Quirespondràdelsresultatseconòmicsnegatius?
•L’equilibrieconòmic,queésunrequisitdelaconcessió,comactuarà?
•Elmodel“centrespropis”hademostratbondatsenfrontd’altresmodels?

2.Handeproduirserveisorganitzadescomasocietats
mercantils,odotadesd’unsestatutsespecíficsqueels
atorguinpersonalitatjurídicapròpia.
3.Calquedisposind’unconjuntcompletdecomptes.
4.Handegaudird’autonomiadedecisióperal’exercici
delasevafuncióprincipalenelmarcdelsseusestatuts.I,pertant:
4.1.Handesertitularsdebénsiactiusitenirlacapacitatdispositivasobreaquestsbénsiactius.
4.2.Calquetinguincapacitatperadoptardecisions
econòmiques i realitzar activitats econòmiques
delesqualsesdevindrandirectamentresponsablesdavantlallei.
4.3.Handetenircapacitatpercontreurepassiusen
nompropi,acceptarobligacionsocompromisos
futursisubscriurecontractes.

Ca
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l m
ta

Tractaremd’explicarenaquestahipòtesidemodelcom
éspotencialmentpossiblecompatibilitzarunatitularitat
públicaambunmodeldegestióclaramentempresarial,
regitperl’autonomiadegestióil’agilitat,queencapcas
posiendubteelcontrolinternipermetiassegurarels
principisquehanderegirelsserveispúblicssanitaris.

Pr
of
e

t

a) plantejament i premissa d’un potencial model

ix

ss

Tal com ja hem anunciat, és evident que totes les opcions que han estat enumerades, entre d’altres, poc o
molt són possibles, si bé són difícilment aplicables de
formahomogèniaigeneralatoteslesEPIC.

1.Calquenotinguinex legelacompetènciadeprestació
deserveissanitarispúblics.

na
ls

e) Seguirelmodelimperantenlagranmajoriadecomunitats autònomes i centripetar les EPIC en un
modelsimilaral’ICSabansdelasevadarrerareforma.Aquestaopcióéspuramentretòrica,jaque,en
capcas,comportariaautonomiadegestió.

Es considera, així mateix, que el prestador públic de
serveisnotéperquèrestarmediatitzatperdeterminats
principis administratius, atès que no actua investit de
cappotestatadministrativa.31
La premissa d’aquest model es troba en la defensa
quelesEPICsónentitatsquecalclassificarenelgrup
S11delesnormesSEC95,i,pertant,noAdministració
pública,sinóproductorspúblicsdemercat.Elstretscaracterístics32necessarisquehandereunirlesentitats
perquèsiguinconsideradesaixísónaquests:

io

d) Privatitzar les EPIC sota el model de concessió de
serveipúblic,demaneraqueoperadorsprivatssesubroguincomaocupadorsdelsprofessionalsiescomprometinaefectuarunaactivitatpactadaielmantenimentdelesinstal·lacionsatravésd’unpeatgeal’ombra
enfunciódel’ús(concertacióperactivitat).
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5.La seva activitat s’ha de finançar mitjançant tarifes
atravésdepreuseconòmicamentsignificatius(preu
devendadelsserveis≥50%delscostos).Escompleix
aquestrequisitquanesprestenlesmateixesactivitats
ipelsmateixospreusenconcurrènciaambproveïdors
privats.33
6.Com a productor públic de mercat ha d’actuar com
unaempresasotmesaalaforçadelmercati,pertant,
haurà d’assumir les potencials conseqüències jurídiquesenelsupòsitd’impossibilitatdesobreviureenel
marcdelalegislacióaplicable.
7.El control públic sobre el productor públic s’efectua
permitjàdelnomenamentd’administradorsidonantlosinstruccions,peròmainoesfaintervenintsobrela
gestiódirectadel’entitat.
Total’enumeracióprecedenthauriadeportar-nosaconcloure34quesilesEPICsón“productoresdemercat”,i
no“administracionspúbliques”,35estanexclosesdeconsolidaciódedèficitideutepúblic.
Cal,creiem,substantivarnormativamentalgunsaspectes que avui poden plantejar dubtes. En especial,
cal restablir estatutàriament les plenes competències
delesEPICsegadesdurantelsdarrersnouanys,itambéésnecessàrialaseparacióentreelspotencialsresultatsdeficitarisil’Administraciópúblicaqueexerceixla
competència.

b) característiques del model
Sota aquesta premissa plantejarem el següent model,
quepodríemesquematitzaraixí:
1.S’handeconvertir/mantenirlesEPICsotalafigura
d’entitats mercantils o com a consorcis amb objectesocial/consorcialdeserproductorsdemercatde
serveissanitaris.Són,enuncas,empresesprivades
depropietatpúblicai,enl’altre,consorcisadministratius que fonamenten la seva activitat en el dret
privat.
2.Lesempresestindrancomaaccionistamajoritario
total la Generalitat i estaran subjectes al dret mercantil. En aquest cas, serà necessari dotar les entitatsd’uncapitalsocial,elqualpodràestarconstituït
en metàl·lic o per aportacions no dineràries (béns
immobles que caldrà desafectar patrimonialment

perquè puguin ser gravats a efectes d’endeutament
persuportarelfluxdetresoreriaordinari).Encasde
consorcis,l’òrgandegoverntindràlacomposicióque
determininelsseusestatuts.
3.Calincorporaralsestatutsmecanismesclarsiindubtables de governança i bon govern específics per a
lagestiód’unaentitatempresarial/consorcialdepropietatpública:36
•Calnodrirelsòrgansdegoverndepersonescompromeses amb el model, nomenades pels accionistes/propietaris amb un perfil professional (no
polítics), de consellers independents, basat en
capacitatsiqueaportinvaloriprestigialConsell
(tant si és d’Administració –mercantils– com rector/govern –consorcis–). Allò ideal seria incorporar persones (no més de set) que hagin destacat
enlasevatrajectòriaprofessional,acostumatsala
gestióempresarialielcompromísdelsqualsneixi
delprestigisocialquedoniformarpartdel’òrgan
degovernd’unaentitatarreladaibengestionada.
Tot i que pot requerir reconeixement retributiu,
aquest hauria de consistir en dietes simbòliques
taxadesestatutàriament.
•Elmàximexecutiuésuninstrumentdel’òrgande
govern.ElConsellmanaiexerceixlasevaautonomiadegestióielmàximdirectiuéslamàexecutiva
del’òrgandegovern.ElConsellrespondavantla
propietat(elGoverndelaGeneralitat,majoritàriament)permitjàdelscanalsqueliofereixlalegislació de societats de capital o la que en cada cas
s’hagid’aplicar,obél’aplicablealsconsorcisdela
Generalitat. Per això el Consell ha d’estar format
perprofessionalsdevàlua.
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•S’hand’organitzarelstreballsdelConsellatravésde
lacreaciódecomissionsialtresòrgansinterns(auditoriainterna),ambdependènciadelConsellmateix
i no de cap òrgan executiu. Comissions de control:
a)d’auditoriainternaicompliment,b)deseguiment
econòmic/pressupostari i d’activitat, c) de selecció,
nomenamentiretribucions(deconsellers,directius
iprofessionals),id)detransparènciaie-government,
projectant a la ciutadania resultats i rendició de
comptes.Aquestmodeldegovernançaespodriadissenyarincloent-hitretsdelmodeldualgermànic.37
4.S’ha de fomentar, a escala de sistema i mitjançant
el Departament de Salut, una política d’e-government,38,39enquèlaciutadaniaielsagentsdelsistema
coneguin els indicadors estructurals, assistencials,
dequalitat,definançament,ialtresquegaranteixin
latransparènciadelsistemailaigualtatdetracteentre els ciutadans, els territoris i els proveïdors. Cal
implantarenlesEPICl’obligatorietatdepublicació
electrònica d’una sèrie d’informació a l’abast de la
ciutadania.
5.Cal establir en l’àmbit dels departaments implicats
(Salut,iEconomiaiConeixement)elsòrgansdemonitoratge permanent que es considerin per exercir
la funció de la propietat d’aquestes entitats determinantelssupòsitsexcepcionalsitaxatsenquèpoden demanar al Govern la intervenció en aquestes
entitatspermitjàdelasubstituciódelsmembresde
l’òrgandegovern.Forad’aquestssupòsits,elGovern
(propietat)hauriad’abstenir-sedeparticipar-himés
enllàdelseupaperdejuntageneral,segonslanormativamercantiloconsorcial.
6.L’empresarialitzaciódelsectorpúblicsanitariEPIC,
quenopasprivatització,hauràdecomportarqueels
controls que s’hagin d’exercir siguin empresarials i
noadministratius,i,pertant,l’autonomiadegestió
hauràdeserrealambresponsabilitatpersonaldels
òrganscol·legials,cercanttambécriterisinterpretatiuspertalquelalleidecontractesdelsectorpúblic,
encasdeseraplicable(articles3.1.hi3.3.b–a sensu
contrario– del Reial decret legislatiu 3/2011, de text
refósdelaLleidecontractesdelsectorpúblic),mai
nohosiguicomaAdministraciópública,sinó,entot
cas, com a poder adjudicador. Estatutàriament, els
excedents,sin’hiha,esreinvertiranoaniranareservesvoluntàriesunavegadasuperadesleslegalsoels
fonspropisalsconsorcis.

7.Creiem, així mateix, que el sistema plantejat resultaria beneficiat, encara que no sigui estrictament
necessari,sianésacompanyatdeldretdelciutadàa
accedir de forma lliure, per a totes o per a algunes
patologies,alcentresanitariqueconsiderés.Aixòno
només afegiria competitivitat entre proveïdors que
incentivariamilloresenl’eficiència,sinóquetambé
afavoriria les relacions en xarxa dels diferents proveïdors,laqualcosacomportariamilloresholístiques
peralsistema.

c) reflexions sobre la proposta
Enshematrevitaquíaplantejarunposicionamentque
potserseràjutjatcomanaïfoapriorísticamenttitllatde
condemnatalfracàsperquèestéelprejudicideconsiderar que allò que es gestiona de forma pública és ineficient,iquehoésperquèl’aplicaciódeprocediments
pocàgilselssituaendesavantatgeenfrontdelsmodels
empresarials. Malgrat això, hauríem de matisar que el
quemarcalaineficièncianoéslatitularitat,sinó,entot
cas,elmodeldegestió.Delamateixamanera,estendeix
ageneralitzarquelagestióempresarial(ques’assimila
erròniament a privada) és, per definició, contrària a
l’interèsgeneralimenysjustaocontroladaquelagestió
administrativa.Creiemquetotsdosprejudicissónclaramentfalsosiquecalabandonar-losperpoderefectuar
unaanàlisilliure.
No mancarà alguna doctrina contrària d’entrada a
aquest plantejament, que el consideri una fugida del
dret administratiu40 i defensi altres puritats. Malgrat
això, en els temps actuals, en què hem vist com es
trencavenprincipisinamoviblesdeldretlaboral,dela
funciópública,delaintervenciódel’Estateninexplicablesivergonyososrescatsambfonspúblicsd’entitats
financeresprivades,enarborardeterminadesbanderes
depuritat,quanestàenrisclasostenibilitatdelsistema
sanitari,és,encaraquerespectable,comamínimqüestionableintel·lectualment.Potseraraéselmomentde
trencar paradigmes ideològics i afrontar una vegada
per totes que un hospital té més trets d’empresa que
deministerii,pertant,ésabsurdgestionar-locomaixò
últim,permésquesiguidepropietatpública.
Considerem,pertant,queaquestmodelqueplantegemtrencaparadigmes.41Totiaixò,mantélapropietatpúblicadelsmitjansdeproducció,dotaelsistema
d’agilitat i autonomia de gestió, implanta dinàmiques
degoverncorporatiureals,hiincorporalasocietatcivil des del punt de vista dels compromisos personals
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dels membres dels òrgans de govern i pretén defugir
dogmatismes de tota mena. Creiem que, com ja s’ha
anunciat abans, seria aconsellable modificar la LOSC
peractualitzar-laaaquestanovarealitat,perincorporar-laal’ICSquansiguipossibleiperblindarelsistema
demaneraquel’statu quoquehamantingutelsistema
sanitaricatalàenunafeblesahistòricaesconsolidiamb
rangdelleiihidoniunaestabilitat,demaneraquees
mantinguiarecerdelsvaivenspolítics.

conclusions
Elmodelplantejatnoésd’ortodòxianidecomplaences,
peròtampocnoconsideremque,enlasituaciópresent
de l’economia, els actuals sistemes permetin millorar
l’eficiènciadelsistema,42tannecessàriaenaquestsmoments,enquètambécaldriapreguntar-sesilariquesa
delpaís,aracomara,enspermetmantenirunsistema
sanitari amb el nivell de prestacions que tenim.43 Ningúnodubtaqueelsistemasanitaricatalàéseficienten
termesa/habitant,tantenfrontd’altrescomunitatsautònomescompercomparacióaaltrespaïsosdel’entorn
entermesdePIB44ono,45peròtambéhemdedirquehi
hamargesdegestióencaraabastablesiquenopodem
perdrel’ocasiód’aprofitar-los.Nofer-hoésunairresponsabilitatqueensobligaràareduirdespesaenaspectesde
majorsensibilitatperalapoblació.
El trencament de paradigmes forma part de la mateixaevoluciódelaciència46i,perextensió,delessocietats.Hemviscutenelsdarrersanyssituacionsque
mainopodríemhaverarribataimaginar.Silasuper-
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vivènciadelsistemapúblicsanitariexigeixcanvisnormatiusil’adaptacióanovesrealitats,elmanteniment
dels paradigmes com a veritats absolutes i inqüestionablesésquelcomque,comamínimintel·lectualment,
nos’hauriad’acceptar.
No és tampoc la hipòtesi plantejada una fugida del
dretadministratiu.Entotcas,quilasubscriuconsidera que el model d’administrativització en la prestació
efectivadelsserveispúblicssanitarisnosesustentaen
cap principi de la teoria general del dret administratiu,47sinóentotcasenraonshistòriques,perlesquals
l’Administració va haver d’actuar instal·lant infraestructures sanitàries a manca d’operadors non-profit o
de mercat, però mai en el marc de voler exercir potestats administratives. Per tant, no és cap fugida del
dret administratiu, sinó, en tot cas, una tornada de
les institucions sanitàries al lloc d’on mai no haurien
d’haver sortit, amb independència de la titularitat de
lasevapropietat.Elquedeterminaqueelsistemasanitari és públic és el finançament de l’activitat per
l’asseguradorapública,perònohoésencapcaslatitularitatdelcentreprestadordelservei.
Un dels arguments demagògics que es plantejaran
serà l’especial sensibilitat dels serveis sanitaris i els
gransavantatgesquetéelfetqueelprestadordelserveisiguipúbliciqueelmodelplantejat“tendeixala
privatització”.Malgrataixò,capconeixedordelsistemasanitaricatalàpotsosteniraquestatesisiestéen
comptequealgunsdelsmésprestigiososhospitalsde
CatalunyaiqueformenpartdelaXarxanosóndepropietatpública,imésencarasiquidefensaaquestaposiciódesegurfamésde25anysquecreuqueelsúnics
hospitalsdetitularitatpúblicadeCatalunyasónelsde
l’ICS.
Finalment, vull fer esment del fet que qui signa
aquest article té la sort de poder haver escrit lliurementlestesisexposades,sensecappressióisensecap
orientació.Pertant,sis’haderesponsabilitzaralgúdel
contingut i dels errors és únicament l’autor. En cap
cas,l’organitzaciósanitàriapúblicaenquètreballoha
participatenlesreflexionsques’exposenaquí,nitampocespotinterpretarquelescomparteixi,enconseqüència, no representen res més que la meva simple
opinió personal. Aquest parer és fruit de la meva experiènciaprofessionalenelsector,seguramentparcial,
i no s’ha deixat influenciar per cap deriva ideològica
quenosiguiladecreureidefensarunmodelsanitari
definançamentpúblicquegaranteixil’accésuniversal,
l’equitat i la prestació de serveis de màxima qualitat
verslapoblació.n

16

REFERENT 11 · papers de la fuNdació uNió

notes

18.Aplicant-hinoméselsprincipisdepublicitaticoncurrència.

1.PLANASMIRET,I.etal.EvoluciódelmodeldegovernançaigestiódelesentitatsparticipadespelServeiCatalàdelaSalut.Servei
CatalàdelaSalut,febrerdel2010.

19.ORIOLBOSCH,A.Comesdevenirunmillorconseller?Julioldel
1999,nopublicat.

1.LAFARGA I TRAVER, J.L. “El Consorcio: un instrumento al serviciodelconsensoenlagestióndelosserviciossanitarios.LaexperienciadeCataluña”.DS:Derechoysalud,1994;vol.2,núm.1,
pàg.109.
1.DOMÍNGUEZMARTÍN,M.FormasdegestióndelasanidadpúblicaenEspaña.LaLey,2006;pàg.368-80.

19.ORIOLBOSCH,A.Quèhandeferelsconsellsdegovern?2000,
nopublicat.

20.LORAN, C.; PEDROL, S. Anàlisi de l’evolució del preu de l’alta
hospitalàriaidelsíndexsIRRiIRE2010.Informe4UCH,febrer
del2010,pàg.5-9.
21.Luxemburg: Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats
Europees,2002.
22.VIA I REDONS, J.M. “La deconstrucción del modelo sanitario
catalán”.ElPaís,17defebrerde2012,pàg.4.

1.BRUNETIBERCH,L.etal.“Elsconsorcis:elConsorciHospitalaridelParcTaulí(CHPT)”.FullsEconòmicsdelSistemaSanitari,
1998;núm.31,pàg.25-8.

23.Article1.3i1.5delReglament(CE)475/2000delConsell,de28de
febrerde2000,pelqualesmodificaelReglament(CE)3605/1993.

1.MANTÉ C., JOSÉ MARÍA F. Els consorcis sanitaris a Catalunya.
Barcelona:CHC,1999;informetècnic.

24.a)PosicionamentdelConsorciHospitalarideCatalunyaendefensadelmodelsanitaricatalà,2008,pàg.16-8.

2.Vegeulesnotes11,12i13.

24.VILLARROJAS,F.J.Dictamensobrelacondiciódelsconsorcis
sanitarisiefectesdelesnormesSEC95ilessevesconseqüències.
UniversitatdeLaLaguna,2008.

3.Modificaciódel’article12.3iderogaciódelsapartats4i5delaLlei
8/2007 de l’ICS per la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuraciódelsectorpúblicperagilitarl’activitatadministrativa
(Òmnibus2).
4.MitjançantelReialdecret1517/1981,de8dejuliol,detraspàsde
serveisdelaSeguretatSocialcorresponentsalsinstitutsnacionals
delasalutideserveissocials.
5.PermitjàdelaLlei12/1983,de14dejuliol,d’administracióinstitucionaldelasanitat,l’assistènciaielsserveissocialsdeCatalunya.
6.ConsorciHospitalarideVic.25anyscreixent.Infocom07,desembredel2011.
7.CHPT.ConsorciHospitalaridelParcTaulí(1986-1996):10anysde
servei.Memòriainstitucional.
8.Discurs parlamentari de presentació de la LOSC (13 de juny de
1990). Generalitat de Catalunya. Col·lecció “Quaderns de legislació”,23,setembredel1999.Legislaciósobreordenaciósanitàriade
Catalunya.Eldiscursincloulasegüentexpressió:“[...]larecercade
fórmulesdegestiócadavegadamésimaginatives–laconstitució
deconsorcishospitalarisenserial’exempleparadigmàtic”.
9.Sobre els antecedents normatius dels consorcis vegeu la nota 1:
LAFARGAITRAVER,J.L.,pàg.109-110.
10.MitjançantelDecret167/1992.
11.IAS:Institutd’AssistènciaSanitària.
12.GPSS:GestióiPrestaciódeServeisdeSalut.
13.GSS:GestiódeServeisSanitaris.
14.Diversos autors. El mite de la societat civil catalana. Barcelona
METRÒPOLIS,2008;núm.71,pàg.44-89.
15.Clínic: Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona. Sant Pau:
Generalitat, Capítol Catedralici i Ajuntament Barcelona. IMAS:
AjuntamentdeBarcelonaiGeneralitat.
16.Excepteunatímidaexpressióenl’apartatIIIdel’exposiciódemotiusdelaLOSC:“[...]avançarenlaincorporaciódemecanismes
de gestió empresarial, adients amb el caràcter prestacional de
l’Administraciósanitària,noobstantlasevanaturalesapública”;o
lagenèricaexpressiócontingudaenl’article7.1c)delaLOSC,que
estableixqueelCatSalutactua“[...]totpotenciantl’autonomiade
gestiódelscentressanitaris”.
17.DiscursparlamentaridepresentaciódelprojectedelleidemodificaciódelaLOSC(20desetembrede1995).Vegeulanota8per
saber-nelapublicació.

24.b) La Unió. Repensant el model sanitari català. Setembre del
2011,pàg.16,17,29i35.
25.PÉREZPÉREZ,J.A.“IntroducciónsobrelaaplicacióndeloscriteriosdelSEC95alascuentaspúblicas”.PresupuestoyGastoPúblico54/2009,pàg.115-126.SecretaríaGeneraldePresupuestosy
Gastos.InstitutodeEstudiosFiscales.
26.AMENGUALANTICH,J.“UnaconsecuenciadelaLeygeneral
de estabilidad presupuestaria: alternativas a la financiación de
inversionespúblicas”.PresupuestoyGastoPúblico40/2005,pàg.
55-77.SecretaríaGeneraldePresupuestosyGastos.Institutode
EstudiosFiscales.Pàg.60.
27.PladesalutdeCatalunya2011-2015,pàg.9.
28.PladesalutdeCatalunya2011-2015,pàg.12.
29.PladesalutdeCatalunya2011-2015,pàg.13i38.
30.Vegeulanota14.
31.Elmateixarticle2delaLlei30/1992,de26denovembre,derègim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, una norma que hereta tota la normativa
administrativa prèvia i la conjuga amb la Constitució del 1978,
exclou del seu àmbit d’aplicació les entitats públiques quan no
exerceixinpotestatsadministratives.Noarribemaidentificarles
potestatsadministrativesqueexerceixunhospitalpermoltpúblicquesigui.
32.CARRASCO CANALS, F. “El pacto de estabilidadycrecimiento
enelcontextodelSistemaEuropeodeCuentas(SEC95)”.CLM
Economía,núm.1,2nsemestredel2002,pàg.180-181(ap.3,pàg.
179perexclusió).
33.L’apartatI.1.5.5delManualdelSEC95sobreeldéficitpúblicoyla
deudapública(vegeulanota16)estableixque“[...]sólopueden
considerarseventaslospagosefectuadosporlasadministraciones públicas a los hospitales públicos cuando éstos se efectúan
conarregloaunsistemadefijacióndepreciosaplicadotantoalos
hospitalespúblicoscomoaloshospitalesprivados”.
34.Deconformitatamblanorma2.96enrelacióamblanorma2.23
de l’annexA del Reglament (CE) 2223/96 del Consell,de25de
junyde1996,relatiualsistemaeuropeudecomptesnacionalsi
regionalsdelaComunitat,interpretatd’acordambelmanualdel
2002.

17

REFERENT 11 · papers de la fuNdació uNió

35.Corroboraaquestatesil’apartat2del’article1delReglament(CE)
479/2009delConsell,de25demaigde2009,relatiual’aplicació
delprotocolsobreelprocedimentaplicableencasdedèficitexcessiuannexaltractatconstitutiudelaComunitatEuropeaquan
estableixtextualment:“Por‘público’seentenderáloperteneciente al sector ‘administraciones públicas’ (S13) [...], con exclusión
delasoperacionescomerciales,segúnsedefinenenelSEC95.La
exclusióndelasoperacionescomercialessignificaqueelsector
‘administracionespúblicas’(S13)abarcaexclusivamentelasunidadesinstitucionalesqueproducen,comofunciónprincipal,serviciosnomercantiles”.

40.PASCUALGARCÍA,J.“Lahuidadelderechoadministrativo,del
presupuestoydeloscontrolesfinancierosporlosnuevosentes
del sector público”. Presupuesto y Gasto Público 60/2010, pàg.
109-28.SecretaríaGeneraldePresupuestosyGastos.Institutode
EstudiosFiscales.

36.MENEU, R.; ORTÚN, V. “Transparencia y buen gobierno en
sanidad. También para salir de la crisis”. Gaceta Sanitaria 2011,
vol. 25, núm. 4, pàg. 333-8. En especial, pàgina 337 (Govern de
l’empresapública).

42.POMÉS,X.;VIA,J.M.“Nuestrasanidadpeligra”.LaVanguardia,
11demarçde2012,pàg.45.

36.ORTÚNV.;CALLEJÓN,M.;COLOMER,J.etal.Elbuengobiernosanitario.Madrid:Springer,2009.
37.Códigoalemándegobiernocorporativo.Regierungskommission.
Junydel2005.
38.“Lamaneraenquèelsgovernsutilitzenlesnovestecnologiesper
proporcionaralsciutadansunmilloraccésalainformacióials
serveispúblics,millorarlasevaqualitatidonarmésoportunitats
per participar en els processos i en les institucions democràtiques”. Traduït d’“E-government. A vision for New Zealanders”,
2001.
39.Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu,
alComitèEconòmiciSocialEuropeuialComitèdelesRegions
sobreelpaperdel’administracióelectrònicaenelfuturd’Europa.

41.VIVES,X.“Elbuengobiernodelasempresaspúblicas”.IESEBusinessSchool,2012,<blog.iese.edu>(respecteaentitatsdemercat
purdepropietatpúblicabasadesenelscriterisdegovernabilitat
d’OECD Principles of Corporate Governance, 2004, i d’OECD
GuidelinesonCorporateGovernanceofState-OwnedEnterprises,2005.)

43.COSTASLOMBARDIA,E.“Sanarlasanidad”.ElPaís,17demaig
de2012,pàg.33.
44.NAVARRO,V.;TORRESLÓPEZ,J.;GARZÓNESPINOSA,A.Hay
alternativas.Propuestasparacrearempleoybienestarsocialen
España.Madrid:EdicionesSequitur,2011,pàg.110-3.
45.Vegeulanota43.
46.KUHN,T.S.Laestructuradelasrevolucionescientíficas.Publicat
perprimercopel1962.FondodeCulturaEconómicadeEspaña,
2006.
47.Vegeulanota31.

18

REFERENT 11 · papers de la fuNdació uNió

Valors
Stakeholders
Gestió

Comunitat

Decisions

Executiu
Actius
Professionals

Autonomia

Governança

Propietat

Organització

Govern

Funcions

Grup

Visió
Consell
Polítiques

Institució
Missió
Administració

Apoderament

Raó

Direcció

Principis

autonomia i
òrgans de govern
aLBert OriOL BOscH
albert Oriol Bosch és doctor en Medicina (1961) per la Universitat de Barcelona. actualment és president de la Fundación
educación Médica. la seva trajectòria ha estat molt vinculada a
l’àmbit universitari i acadèmic com a catedràtic d’endocrinologia
experimental (1971) de la Facultat de Medicina de la Universitat
Complutense i de Fisiologia (1987) de la Facultat de Medicina
de la Universitat autònoma de Barcelona, i degà de la Facultat
de Medicina de la Universitat Complutense (1976-1982). També
ha ocupat càrrecs de diversa responsabilitat en l’administració
sanitària, com a director general del departament de sanitat de
la Generalitat de Catalunya (1982-2004) i director de l’Institut
d’estudis de la salut. albert Oriol Bosch també ha estat president de societats espanyoles (de Ciències Fisiològiques i
d’endocrinologia) i europees (com ara la de degans de Medicina, aMde).

a partir de L’aNàLisi de la raó de ser i les funcions
dels òrgans de govern de les organitzacions, es valora
la seva autonomia, especialment quan hi ha conflictes
d’interessos entre els diferents copropietaris. així
mateix, es considera que la bona governança passa per
l’apoderament1 del cap executiu, de manera que gaudeixi
de màxima autonomia d’actuació tot gestionant dintre
dels límits preestablerts i per tal que implanti una cultura
institucional per atorgar poder als professionals, a fi que
actuïn responsablement alineats amb l’organització tot
gaudint de la màxima autonomia possible.
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introducció
A efectes d’aquesta reflexió personal, entenem per
autonomia2 la “capacitat per a la presa de decisions i
l’actuació segons criteris propis”. Igualment, entenem
peròrgandegovernd’unaorganització“l’enscol·legiat
quen’ésresponsableenrepresentaciódelapropietat”,
quecaldiferenciarclaramentdel’equipdedireccióencapçalatpelcapexecutiu,queésel“responsabledela
gestiódel’organització”.
El que fa l’òrgan de govern s’anomena governança
enlamesuraenquèelcapexecutiudiemquegestiona. Són dues funcions, govern i gestió, clarament diferenciables. La tesi d’aquesta reflexió defensa que
l’autonomia de l’òrgan de govern i del cap executiu
d’unaorganitzacióhiconfereixenvalorafegit,ésadir,
que governança i gestió aporten més a l’organització
que la simple administració d’acord amb les normes
establertes.
Aquestareflexióesfonamentaenunseguitdeconceptesquecaldeixarclarsdebellantuvi,comara:què
són i per a què existeixen els òrgans de govern?, què
handeferelsòrgansdegovernicomhohandefer?,
quinaéslarelacióentreelsòrgansdegovernielscaps
executius?,quinssenyalsavisendelesdisfuncionalitats
dels òrgans de govern? D’altra banda, hom considera
quel’autonomiadelsòrgansdegovernenverselsconflictesd’interessosentrelapropietatdel’organització,
comtambéelseupaperenl’apoderamentdel’executiu
idelsprofessionalsdel’organització,hiaportenvalor
afegit.

Què són i per a què existeixen
els òrgans de govern
de les organitzacions?
Tota activitat humana es produeix en el marc
d’organitzacions. Qualsevol tipus d’organització té tres
components:a)elsquefanlestasques,b)elsquegestionentotelquecalperquèlestasquesespuguinferic)els
queprenenlesdecisionsperguiarelsgrupsanteriors.
En les organitzacions proveïdores de serveis sanitaris,
elprimergrupelconstituiriaelconjuntdeprofessionals
ielpersonaldelaplantilla,excepteelsd’administració,
que juntament amb els responsables de les diferents
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unitatsfuncionalsdel’organització,sónencapçalatspel
cap executiu que formarien el segon grup, atès que el
tercerserial’òrgandegovern.
Enlareflexiód’avui,enscentraremenelsdosdarrers
elements, tot i que és més que probable que la soluciódelamajorpartdelsproblemessistèmicsquehiha
actualment es trobi en la manca d’autonomia professionalacausadedèficitsd’apoderamentperpartdela
gestióenaquestsgrups.SegonsHoule,3l’òrgandegovernés“ungruporganitzatdepersonesambautoritat
col·lectivaquepromouicontrolaunainstituciódirigidaperunexecutiulestasquesdelqualsónrealitzades
perpersonalqualificat”.
Ara bé, tenim present d’on emana l’autoritat que
exerceixenenl’organitzacióelsseusòrgansdegovern?
Perquè, de fet, aquests òrgans de govern representen
lainstitucióiensónelsresponsablesdavantdelmón?
Totaorganitzaciópertanyaun(s)propietari(s).Lapropietat,pertald’exercirelcontrolsobrelasevaorganització,elegeixodelegaenungrupdepersonesaquesta
funció: és l’òrgan de govern de la seva organització.
Cal, doncs, no oblidar que els òrgans de govern són
agentsfiduciarisdelapropietat,enquinnomactueni
dequiemanalasevaautoritat.
La propietat de les organitzacions proveïdores de
serveissanitaris,defet,ésmoltvariada.Nosempreés
fàcilmentvisibleienalgunscasosfinsitotpotarribara
serconfusa,sinojurídicament,almenyssísocialment
ipolíticament.Aixòesmanifestasobretotenconsorcis
participatsperentitatsmunicipalsi/ol’Administració
estatalolacatalana,juntamentambaltresinstitucions
públiquesoprivadesiempreses,fundacions,caixeso
mútues.Sibélapropietatenunscasosestàbendefinida,tanjurídicamentcomsocialment,end’altres,quan
es tracta d’entitats fiduciàries de la població general,
potserdifícillaidentificaciódelprincipal(lapropietat) per part del seu agent (el membre del consell de
govern),iaixògeneradubtesrespecteaquideufidelitat:aquielvadesignarperalafuncióactuantennom
delapoblaciógeneral,potserambcriteripartidista,o
bé, i al marge que s’hagin produït canvis polítics, als
interessosdelapoblaciógeneral.Ésunafegitalproblemad’agència,atèsqueelprincipal(propietat)delegaenl’òrgandegovernelcontroldel’organitzacióper
a l’acompliment dels seus fins. En tot cas, cal que els
membresdel’òrgandegoverntinguinbenclardequi
sónagentsfiduciarisúltimspertaldepoderexercirla
sevafunciócoherentment.
Arabé,sibélatascadelsòrgansdegoverndefensant
lavisióielsinteressosdelapropietatnoéssemprefà-
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cil,especialmentquanaquestaestàfraccionadaihiha
conflicted’interessosentrecopropietaris,caltambétenirencomptequeelsòrgansdegovernexisteixenper
unaaltraraófonamentaliprioritària:aconseguirque
l’organitzaciócompleixiamblasevamissiódelamillor
manera possible. Per aconseguir complir amb la seva
raódeser,elsòrgansdegovernhandeposarelcomplimentdelamissiódel’organitzacióperdavantdels
possiblesconflictesentreelscopropietarisquerepresenten.Comquel’òrgandegovernésunenscol·legiat,
que actua com un tot i parla amb una única veu,
l’interèsd’algunscopropietarismainopodràprevaler
endetrimentdelbonfuncionamentdel’organització,
motiupelqualelseurepresentantoelsseusrepresentantsnopodranseracusatsd’incomplimentenacceptari/ocompartirdecisionscol·legiadesquenoafavoreixinelscopropietarisquerepresenten.Aquestespai
virtual entre els interessos potencialment divergents
d’unapropietatfraccionadail’actuaciócol·legiadadels
seus representants constituïts en òrgan de govern,
quehad’actuarendefensadel’organització,ésonrau
l’autonomia necessària perquè els òrgans de govern
puguinexercircorrectamentlafuncióqueenjustifica
l’existència.
Perassolirelsfinsdel’organització,elseuòrgande
governhauràd’atendretambé,amésdelsinteressosde
la propietat, els dels agents interessats (stakeholders),
una qüestió sovint de gran complexitat que pot tambécondicionar-nel’autonomia.Enúltimainstància,els
agentsambinteressos(stakeholders)represententambélacomunitati,pertant,indirectament,lapropietat
difusaordenadapergrupsd’interessos.

Què han de fer els òrgans de
govern i com ho han de fer?
Comaagentsfiduciarisdelapropietat,elsòrgansdegoverndelesorganitzacionshandevetllartantpelsseus
actiuscompelcomplimentdelamissióquetenen,tot
garantintlasevacontinuïtat.Elscorrespondesplegarun
seguitd’obligacionsqueespodenagruparentrescategories,semblantsalestresbranquesdepoderdel’estat
segons Montesquieu: funcions legislatives, funcions
executivesifuncionssimilarsalafunciójudicial.
Mitjançant les funcions legislatives, l’òrgan de govern manté el control de l’organització per mitjà del
capexecutiu.Lesfuncionsexecutivesdel’òrgandego-
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verntambétenencomasubjecteprincipalelcapexecutiu, encara que ell mateix també n’és objecte i, en
menormesura,totselsagentsambinteressos(stakeholders)delacomunitat,atèsque,comamàximaautoritat
del’organització,l’òrgandegovernéseldarrernivell
d’apel·lació per a tots els conflictes que s’esdevinguin
enl’organització.
Abansd’entrarenlesfuncionsdel’òrgandegovern
ésconvenientfixaralgunselementsbàsicsdelaimbricació complexa entre la governança i la gestió, i, per
tant,delarelacióentrel’òrgandegovernielcapexecutiu, ja que és en aquest espai on l’autonomia torna
aserunvalorsignificatiucapaçd’aportarvalorafegit.
Lafunciódegovernilagestióespodendiferenciar
sota paràmetres variats (la planificació estratègica a
llargterminienfrontdelfetdetenircuradeldiaadia;
ladedicaciólimitadaambrecursosescassosenfrontde
ladedicacióintensivadisposantdetotselsrecursosde
l’organització; la presa de decisions col·legiada lenta
i per consens, enfront del lideratge unipersonal amb
presadedecisionsràpida,etc.),peròenfer-hohihael
perilldecaureendosparanys:eldelageneralitzaciói
eldelasimplificacióantagònica.Defet,lesrelacionsi
ladistribuciódefuncionsentrel’òrgandegoverniel
capexecutiusónsingularsperacadainstitucióifade
maldirquinéselmodeld’equilibrimillorencadacas,
mésenllàdelsresultatsquesen’obtinguin.Entotcas,
calqueambdósconstitueixinunaassociacióresponsablebasadaenlaconfiançaielrespectemutu.Éscom
unarelaciómatrimonial,enquèelcomponentdominantdavantlallei,l’òrgandegovern,nopotexercirel
seudominimésquecomadarrerrecursiconseqüència
jad’haverpermèsquelarelacióesmalbaratés.Amés,
lesaparencesfanqueelcapexecutiusiguivisiblecom
l’autoritat de l’organització, perquè l’òrgan de govern
gairebénotévisibilitatsemprequelescosesvaginbé.
Cal, doncs, tenir clar, en primer lloc, que la governança no és la gestió exercida per l’òrgan de govern,
ni tampoc la inspecció i el control de l’organització
per al manteniment del seu ordre. Governar sí que
ésestablirpolítiquesinstitucionals,ésadir,construir
unmarcdeconceptesiprincipiscoherentsiútilsper
afrontarlessituacionsqueespresenten.Unapolítica
institucional comprèn des dels valors en què es basa
finsalesnormesques’emeten.Lespolítiquesinstitucionals són l’expressió de l’ànima del consell que governa l’organització amb les seves creences, compromisos,valorsivisions.Aquestafilosofiacol·lectivament
compartidaperl’òrgandegovernnoéselproductedel
seupresident,nidelcapexecutiu,nidecapdelsmem-
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bresdelconsell,éslafilosofiadetotsplegatsiperatota
l’organització.
SegonsCarver,4elsòrgansdegovern,peraunabona
governança,hand’organitzarelsseusvalorsbàsicsiles
sevespolítiquesinstitucionalsenquatrecategories:
•Finalitats:ladefiniciódelqueesvolassolir,peraqui
iaquincost,ambunaperspectivaallargtermini.
•Limitacionsperal’executiu:elslímitsdelqueésacceptableenl’úsdelsmitjansidecomesfanlescosesdónaautonomiaalcapexecutiuialpersonalde
l’organitzacióielsresponsabilitzaperactuardintre
del’espaiquehaquedatdefinitenaquestslímits.
•Relacions amb el cap executiu i el personal de
l’organització:ladefiniciódecomesprodueixladelegaciód’autoritaticoms’avalual’actuacióenrelació
ambl’úsdelsmitjansd’acordamblespolítiquesestablertes.
•Procés de governança: establir la filosofia pròpia,
l’obligacióderetrecompte(accountability)ilesespecificitatsdelestasquesdel’òrgandegovern.
Per a la construcció de les polítiques institucionals
cal progressar a partir dels principis més bàsics i els
valors fonamentals cap a les normes més detallades i
concretessensefersalts,demaneraquelesdecisions
més petites han de derivar-se i encabir-se en les més
àmplies.L’òrgandegovernhad’anardetallantlespolítiques fins on cregui convenient, i a partir d’aquest
puntdelegaràlasevainterpretacióalcapexecutiu.En
fer-ho, no tan sols li atorga poders per a l’acció, sinó
tambéelportaaactuar.Defet,l’apoderamentdelcap
executiu,dinsdelesfinalitatsdefinidesidelslímitsestablerts,ésdetotalautonomia.
Elperaquè,ésadir,lafinalitatd’unaorganització,
éslasevaraódesericalqueelseuòrgandegovern
afinienlasevadefinició,perquèpuguiprioritzaradequadament l’ús del temps i de les energies limitades
de què disposa. Per conceptualitzar bé les finalitats
del’organització,calenfocarl’atencióenelsresultats
(outcomes), en el que es vol aconseguir com a retorn
de la despesa, i a qui s’adreça l’organització. Això vol
dirconcentrar-seenlaraódeserdel’organitzacióino
quedar encallats en les qüestions pressupostàries, de
personal,deprogramesod’estructures.
La distinció entre fins i mitjans capacita l’òrgan de
governperalliberar-sedelselementstrivialsielportacapaunapoderamentclar,quefaqueconcentrila
seva atenció en els temes importants, que són els de
les finalitats. Malgrat tot, però, l’òrgan de govern pot
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estar raonablement preocupat per altres assumptes,
perexemplecomesvanfentlescosesocoms’empren
elsmitjansdisponibles.Peraixòcalqueestableixipolítiques sobre els mitjans, que han de tenir caràcter
restrictiu, definint els límits del que es considera tolerable per a l’assoliment dels fins institucionals, atès
que és el responsable últim del comportament de
l’organització,totevitantentrarenelsdetallsdecom
had’actuarelpersonalprofessionalquedepèndelcap
executiu.Aquestespaidellibertatdinsdelslímitsdel
que hagi definit com a intolerable o inacceptable és
on es desplega l’autonomia dels professionals sota el
comandament del cap executiu. Aquestes polítiques
restrictivessobreelsmitjanshandetenirduescaracterístiques:d’unabanda,handeserexhaustivesrespectealesaccionsisituacionsinacceptables,i,del’altra,
lesprohibicionscalquesiguinprouexplícitesperno
deixarambigüitatsinterpretatives.Així,doncs,l’òrgan
de govern no podrà exigir responsabilitats sobre allò
quenohagiprohibitexplícitament,demaneraque,al
capialafi,lespolítiquessobreelsmitjanssóntambé
unaxarxadeseguretatperalcapexecutiuielpersonal
del’organització.
Amésdelfetquel’òrgandegovernhadedissenyar
elsseuspropisprocessospercompliramblessevesfuncions,téunaaltrafunciócabdal:lad’establirelsvincles
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ambelcapexecutiudemaneraquel’apoderamentque
estableixisiguirealisegurperalbonfuncionamentde
l’organitzacióenelcomplimentdelasevamissió.

La bona praxi i les disfuncions
en els òrgans de govern
El bon funcionament dels òrgans de govern de les
organitzacions passa per l’explicitació de les polítiques institucionals a fi de garantir el compliment de
lamissiódel’organització(finalitats)id’assegurarque
l’actuació i els objectius estiguin ben enfocats en la
missió. També passa per aprovar i revisar periòdicamentlesestratègiesallargterminiielcomplimentde
les directrius limitadores respecte als procediments i
l’úsdelsrecursosperpartdeladireccióidelsequips
professionals. És cabdal que l’òrgan de govern treballideformacooperativaiinteractivaambelcapexecutiu(direcció)iatravésseuambelsprofessionalsde
l’organització. Aquest treball cooperatiu demana una
molt bona entesa entre tots dos que no és gens fàcil
d’assolir, especialment perquè l’òrgan de govern és la
instància d’arbitratge dels conflictes generats per les
decisionsdeladireccióidesupervisiódelcompliment
delesresponsabilitatsètiquesilegals.Garantirlagestióadequadadelrecursosfinancersexigeixafrontarels
pressupostos amb coratge, les subvencions amb dubtes,elsdèficitsambconsternacióielsexcedentsamb
rapidesa.Assegurarl’arrelamentinstitucionalalaseva
comunitatrequereixtenir-labenidentificadaenelseu
conjuntimoltespecialmentalsagentssocials(stakeholders)mésimportants.Generalment,noestéencompte
queunafuncióessencialdelsòrgansdegovernéstenir
curad’ellsmateixos,delasevacomposició,representativitat, continuïtat i renovació, i de com treballen,
comfuncionenlessevesreunions,comprioritzenels
temesquetracten,comavaluenelsseusmembresiel
conjuntcomaenscol·legiat,icomescomuniquenamb
l’organitzacióiambelseuentorn,etc.
Saberelqueunòrganhadefericomhohadefer
per fer-ho bé no és una qüestió banal, a la qual sigui
fàcildedonar-hiresposta.Defet,hihaungrannombre d’òrgans de govern poc operatius, per no dir disfuncionals,sensequeensiguinplenamentconscients.
Lesdisfuncionalitatspodenserresultatd’unacomposiciódesequilibrada,delfetd’emprarprocedimentsde
treballineficients,del’establimentderelacionsinade-
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quadesambladireccióoamblacomunitatielsagents
interessats, amb l’expressió de conductes i posicionaments col·legiats com el dèficit de perspectiva social,
la senilitat, el nepotisme, el sectarisme, el conflicte
d’interessos,lesdificultatsambelcapexecutiu,lainèrciarutinària,etc.
Abansqueunòrgandegovernarribiaunadisfuncionalitatevidentésbodetectar-neelssenyalspremonitorisperrestaurarlasevacapacitatd’exercirlesseves
responsabilitats a temps. Tokarski5 assenyala alguns
tretsqueavisendelmomentenquèl’òrgandegovern
incubaunamalaltiagreu:
•Elconsellnoestàdisposatadiscutirenplenariafers
potencialmentconflictiusielsseusmembreshofan
encerclesprivats.
•Elconsellbuscainformacióaddicionalisegonesopinionssenselaparticipaciódeldirectorexecutiu.
•Elconselldedicaméstempsacomentarcomerenles
cosesabansqueaplanificarelfutur.
•Les ordres del dia de les reunions del consell són
sempreidèntiques.
•No s’aconsegueix el compromís dels professionals
ambl’organització.
•S’abusadel’úsdelesassessoriesexternes.
Fraguas6analitzalesmalaltiesdelsòrgansdegoverniles
diferenciasegonscorresponguinaconsellsactiusopassius.Elsconsellsactiuspodenemmalaltirperignorànciaolocalisme.Elconsellactiuignorantéselquedesconeix les seves funcions i responsabilitats i, per tant,
commésactiuméspotequivocar-se.Perreglageneral,
éscompostpermembresambvisióacurtterminique
noconeixenelsectorenquèesmoul’organització.El
consellactiumalaltdelocalismeaparentmenthofatot
bé,peròambperspectivesdebaixavolada,tantpelque
fa al temps com a l’espai, i acaba malbaratant els seus
avantatgescompetitius.
Lesmalaltiesdelsconsellspassiussón:legalisme,partidisme,incompetènciaiganduleria.Elconsellmalalt
delegalismeeslimitaacomprovar,abansd’aprovarel
queselipresenta,sielsprocedimentssóncorrectes,és
adir,siesfanlescosescomcal,inoespreocupadesi
esfaelquecalfer.Enlasevacomposicióhidominen
jubilatsanticipats,il·lustresilleialsal’autoritatqueels
hadesignatiqueafavoreixenlaconcentraciódepoder
enl’eixpresidentdelconsell-capexecutiu.
Enelsconsellspartidistesosectaris,hidominenels
membresambfortsinteressosindividualsi/ogrupals,
de manera que si no estan alineats no els és possible
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arribar a cap acord per consens, i si ho estan poden
anarcontraelsinteressosdelamateixaorganització.
Elsconsellsincompetentsesparalitzenijaelssembla bé no prendre decisions, igual que els consells
ganduls.Ambdósdeixenvialliurealdirectorexecutiu
perquè els substitueixi en les seves responsabilitats
institucionals.

consideracions relacionades
amb l’autonomia dels òrgans
de govern envers l’exterior i
l’interior de les organitzacions
Ambaquestconcentratconceptualhempretèsemmarcarelprincipid’autonomiaenlesorganitzacionsentres
nivells,queafectenidepenendirectamentoindirectament de l’òrgan de govern. El primer nivell és el que
podríemanomenarextern,ésadir,l’autonomiadel’ens
col·legiatenverslapropietatdelaqualelsseusmembres
sónagentsfiduciaris.Aquestaautonomianomésesposa
aprovaquanespresentenconflictesd’interessos.Sisón
totals entre una propietat unànime i l’organització, i a
falta de contrapesos comunitaris prou potents, la voluntatdelapropietathadeprevaler.Sihihaconflicte
d’interessosenunapropietatfraccionada,elsinteressos
legítims de l’organització han de prevaler, de manera
quel’òrgandegovernexhibiràplenamentlasevaautonomia.Sovinthihaunapartpoderosadelapropietat,
generalmentunaadministració,queimposalasevavisió,casenelqualesmostralafeblesadel’autonomiareal
del’òrgandegoverndelainstitució.Siaixòesrepeteix
ilaforçadominants’imposadeformaprouevident,el
perill que l’òrgan de govern esdevingui inactiu gandul
iquedeixilessevesresponsabilitatsalcapexecutiués
evident,especialmentsiaquestésimposatpelpropietaridominant.Sónsituacionsconegudesquemereixen
sertingudesencomptepertald’evitarqueesrepeteixin,
siésqueesvoldisposard’òrgansdegovernqueaportin
valorafegitamblasevafeinaenl’assumpcióderesponsabilitatsinstitucionals.
El segon nivell d’aplicació del principi d’autonomia
es presenta entre l’òrgan de govern i el cap executiu
del’organització.Sielconsellésconscientivaloraplenamentelprincipid’autonomiaperalseuexercicide
responsabilitat institucional veurà els avantatges de
respectaraquestprincipienlesrelacionsambladireccióifomentaràqueaquestahiafegeixivaloraportant

creativitatenl’exercicidelessevesresponsabilitats.Ja
hem esmentat com es facilita l’apoderament del qual
resultal’autonomia:posantbenclarelqueesvolassolir
icomnoésacceptableassolir-ho.Siesfaelcontrari,
ésadir,sihomésambiguenelsfinsidetallistaenels
procediments,noméss’assoliràunacomplimentcurós
del com, sense generar interès en la possible millora
delaqualitatnipercercarsolucionsnovesquedonin
millorsresultatsalperaquèdelainstitució.
Finalment,eltercernivelléselquerelacionaladireccióexecutivaambelsprofessionalsdel’organització.El
capexecutiuquegaudeixid’unòrgandegoverncapaç
defixardeformaclaraiexplícitaelqueesperaquesiguiassolit,peraquiiaquincosts’had’assolir,iquefixi
senseambigüitatselquenoestoleraràperaconseguirho, estarà en millors condicions per aplicar aquests
principis entre els professionals de l’organització. La
responsabilització creativa que confereix aquest apoderamentalllargdetotal’organitzacióneixdel’òrgan
degoverncapaçd’apreciar,defensariconrearelprincipid’autonomiaitransportar-loatotselsnivellsamb
l’apoderament.n

notes
1.Apoderament és el terme que emprem com a equivalent
d’empowerment, la definició del qual al BusinessDictionary.com
és “a management practice of sharing information, rewards, and
power with employees so that they can take initiative and make
decisionstosolveproblemsandimproveserviceandperformance.
Empowerment is based on the idea that giving employees skills,
resources,authority,opportunity,motivation,aswellholdingthem
responsible and accountable for outcomes of their actions, will
contributetotheircompetenceandsatisfaction”.
2.El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalansdefineixautonomiacomla“capacitatdegovernar-seperles
pròpieslleis”,mentrequeelDiccionariodelalenguaespañolade
laRealAcademiaEspañolahofaenelstermessegüents:“condicióndelindividuoquedenadiedependeenciertosaspectos”.El
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary en dóna la definiciósegüent:“independenceorfreedom,asofthewill,one’sactions,etc.”.
3.HOULE, CO. Governing Boards: their nature and nurture. San
Francisco:Jossey-BassPublishers,1995.
4.CARVER, J.; MAYHEW CARVER, M. Basic Principles of Policy
Governance.CarverGuide1,Jossey-BassPublishers,1996.
5.TOKARSKI,E.BoardDistress.HealthCareExecutive,1996;11:6.
6.FRAGUAS, R, citat per ORIOL, A., a El govern delesorganitzacions. 1998. [Accés el 24 de juliol de 2012.] Disponible a: http://
www.fundaciocperc.net/criteris/assets/1_EL_GOVERN_DE_LES_
ORGANITZACIONS.pdf.
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empreses públiques
i consorcis sanitaris:
la trista imatge d’una
administració rovellada
jOsep Maria via

QuaN eLs MitjaNs i eLs iNteressOs prevaLeN sOBre eLs

OBjectius. Qualsevol opinió que es pugui emetre sobre
les empreses públiques i consorcis (epIC) o qualsevol
fórmula jurídica, procediment administratiu o manera
d’organitzar l’estructura i el funcionament del sistema
sanitari només hauria de prendre en consideració la raó
de ser del sistema mateix: contribuir a la millora de l’estat
de salut de la població.
Més enllà del que es deriva de les definicions de salut i
dels aspectes preventius i de salut pública, el sistema
sanitari persegueix que cada persona, en cada moment,
segons la seva problemàtica, sigui atesa en el recurs
més adequat, òptim i eficient. això implica moltes coses,
però ara em referiré a una que em permet apropar-me
a l’anàlisi de la (in)coherència organitzativa actual del
sistema sanitari en general i de les epIC en particular.
Fer realitat l’adequació del dispositiu assistencial a les
necessitats de les persones passa per adoptar decisions difícils com, per exemple, la reconversió hospitalària,
la disminució del nombre d’hospitals tal com els concebem avui, per tal de transformar-los en altres tipus de
dispositius i solucions assistencials. aquest procés, potser el principal repte sanitari i de retruc econòmic per
la flexibilitat i mobilitat laboral que comporta, és difícilment realitzable mentre el sector sanitari públic tingui la
consideració de sector públic de la Generalitat. la Generalitat va tenir una oportunitat única de construir una
administració moderna i exemplar. en lloc d’això va mimetitzar la pitjor versió de l’administració ibèrica, i va
esdevenir una estructura anacrònica que, cada dia més, demonitza l’ús dels instruments propis de la gestió
empresarial, malgrat ser els únics que poden permetre assolir l’eficiència necessària en el sistema sanitari. Més
encara en temps de crisi.
a això cal afegir-hi que avui hi ha interessos diversos –no sempre clars i confessables– que no tenen res a veure ni
amb la qualitat assistencial ni amb les necessitats dels pacients i que esdevenen incompatibles amb el fet de poder
gestionar; ens trobem davant de propostes d’administrativització del sector públic empresarial de la Generalitat, on
coincideixen des d’algun ministre conservador fins a partits d’esquerra, sindicats autoanomenats “de classe”, alts
funcionaris i un determinat sector de la premsa.
Josep Maria Via és doctor en Medicina, màster en Gestió de
serveis sanitaris i diplomat en Gestió Hospitalària. Va ser directiu de l’Institut Català de la salut i del servei Català de la salut
(1984-1994). durant aquesta etapa, la seva contribució va ser
decisiva en la creació del model sanitari català. entre el 1997 i
el 2000 va ser secretari del Govern i de relacions amb el parlament de Catalunya, període en el qual va treballar per crear una
administració moderna i ben diferent del model actual. Ha fet
de consultor de governs i empreses privades del sector salut
en països d’europa, amèrica i Àfrica. així mateix, ha estat professor a eada, a la Universitat de Mont-real, a esade i a la UOC.
actualment és membre de diversos consells d’administració,
desenvolupa serveis de consultoria i coaching, és membre del
Consell assessor per a la sostenibilitat i el progrés del sistema
sanitari de la Generalitat de Catalunya i presideix el Consell rector del parc de salut Mar de Barcelona.
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la titularitat patrimonial dels mitjans de producció a
l’autonomiadegestió.
Pelquefaalcontroldeldèficit,lestècniquesadministrativesmainohanmostratunacapacitatsuperior
alesdelagestióempresarial.Maienlahistòria,maien
capexercici,elsresultatsdel’ICS,unsistemapúblic/
públic,hanestatmillorsqueelsdelsectorconcertat.
Nofagaire,elmateixDepartamentdeSalutassenyalavaquelaproductivitatestandarditzadaperfacultatiu
superava,enelcasdelscentresconcertats,entreel10i
El model sanitari català, concebut durant les dècades
el15%ladelscentresdel’ICSiqueelcostenaquestúldelsvuitantainorantadelseglepassat,consideravaque
timcaseraun6%superior.Ésigual.Aixòs’ignora.Com
l’INP/INSALUD,rebatejatcomaICS(InstitutCatalàde
s’ignora que el dèficit més gran de la història del sislaSalut)aCatalunya,noeraniòptimniadequat
temasanitaricatalàvacoincidiramblamajor
per assumir, de la millor manera possible,
ofensivaintervencionistadelaGeneralitat:
la prestació de serveis medicoassistenladespesaliquidadarespectedelapresLa
maquinària
cials als ciutadans. Per contra, el mosupostadael2010peralDepartament
administrativa de la
delconcertat,fonamentalmentperla
deSalutesvadesviaren850milions
generalitat s’ha convertit
capacitatdegestióqueoferiaenterd’euros, aproximadament. Això malen l’enemic número 1 a
mes econòmics, de recursos humans
gratqueentreel2006iel2010laGel’hora d’aconseguir els
id’organitzaciódelaprestació,síque
neralitatvaincrementarenun23%el
resultats que la mateixa
ho era. Com a conseqüència d’això,
pressupostdeSalut,mentrequeenel
generalitat demana.
ladecisiótècnicaipolíticavaserlade
mateixperíodeelcreixementdelPIB
congelar,reduiriminimitzarl’ICSamb
catalànovasuperarel6,8%.
l’objectiufinaldetransformar-loiequipaD’altrabanda,darrerament,eldia13de
rar-loambeldispositiusanitariconcertat.
juliol,elDepartamentdeSalutvaferpúbliPeraquestmotiuesvaoptarperlacreaciódela
queslesdadesdelaCentraldeResultats.Malgrat
queallàesfaprouevidenttantlasupeXHUP,ambaquestaideadetendiral’equiparaciódels
rioritat del model concertat sobre
centresdel’ICSambelsconcertats.Peròenelsúltims
el vetust ICS com, dintre del
anys s’ha fet el contrari, i s’ha traslladat el model de
model concertat, els millors
controlid’administraciódel’ICSalesEPIC.
mai en la
resultats de les entitats priAixòs’haargumentatfonamentalmental·ludintala
història, mai en cap
exercici, els resultats
vades sense ànim de lucre
necessitatdecontrolareldèficitpúblic,decombatrela
de l’ics, un sistema
sobre les EPIC, cap mitcorrupció,icontraposant,perpartdel’Administració,
públic/públic, han estat
jà de comunicació ni cap
millors que els del
periodista dels que s’han
sector concertat.
dedicat últimament a assimilarelmodelsanitaricatalà
il’autonomiadegestióalacorrupció,capniund’aquests,vapublicarresderessobreaixò.Elsresultats
presentats per la Generalitat feien evident que com
mésautonomiadegestióimenyssistemesdecontrol
administratiu,millorsresultatsdegestió.
L’informedelaCentraldeResultatspresentalesdadessotacincdimensions.Enlad’atenciócentradaen
elpacient,nos’observendiferènciesentreelshospitals
del’ICSilaresta,peròpelquefaal’efectivitat,jacomencen a entreveure’s diferències significatives. Els
granshospitalsdel’ICSpresentenunamajormortali-

de la XHup pensada per
perfeccionar el model ics,
a les epic com a instrument
per transformar la XHup
en un gran i únic ics
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tatperfracturadecolldefèmuridupliquenelpercenfonensuposatscasosdecorrupcióenelsistemasanitari–aracomaracapcashaestatcondemnat,nitansols
tatgemitjàdecomplicacionsmèdiquesiquirúrgiques.
jutjat–iestableixen,enaquestcassí,ambtotalimpuniSimiremlesinfeccionsnosocomials,elpercentatgede
tat,unarelaciócausa-efecteentreautonomiadegestió
prevalençaenelsgranshospitalsdel’ICSquasiduplica la mitjana general. Addicionalment, no
icorrupció.Lamentoquecapveuinstitucional
hihacapindicadorenquèelshospitalsde
s’hagiaixecatendefensadelmodelsanitari
l’ICSmillorinlamitjanadelsistemasacatalàiencontrad’aquestaperversailade cada 100
nitaricatalà.Quantaeficiència,totsels
mentable“política(des)informativa”.
euros de diner
hospitals de l’ICS superen la mitjana
La corrupció no ve determinada pel
públic ingressat, els
catalanapelquefaahospitalitzacions
caràcterpúblicoprivatdelsproveïdors
hospitals de l’ics poden
arribar a generar quasi
evitables i cap no arriba a la mitjana
sanitaris, ni pel fet de ser funcionari o
13 euros de pèrdua.
de substitució de cirurgia major amnoser-hoal’horad’exercir-neelcontrol.
bulatòria.
Elqueésessencialésl’escaladevalorsde
Fins ara les dimensions anteriors, ja
cada societat, en la mesura que els valors
negatives per si mateixes, poden ser condeterminen les actituds i aquestes, els comsideradeselnumeradord’unquocientmancat
portaments.
La crisi econòmica que patim és el resultat d’una
del denominador: la rendibilitat
crisidevalors,mésacusadaenunspaïsosqueenuns
econòmica dels recursos emaltres. La situació de Grècia, Portugal, Irlanda i Esprats. Quan hi incorporem
el rendiment
aquest
denominador,
panya no és casual. La corrupció en aquests països,
dels actius –de les
la diferència en detritantenelsectorpúbliccomenelprivat,ésméselevainversions en edificis i en
ment dels hospitals de
daqueenelssectorspúblicsiprivatsde,perexemple,
tecnologia– en el cas dels
Noruega.
l’ICS
per
comparació
hospitals de l’ics és entre
Els mètodes administratius no són superiors als de
a
la
resta
és
extrema.
un 20 i un 40% inferior a
lagestióempresarialperevitarlacorrupció.Encanvi,
Si la mitjana de la renla mitjana del sistema
dibilitat dels ingressos
són del tot inadequats per gestionar
sanitari català.
d’explotació és del –2,4%,
la sanitat amb eficiència. No
els hospitals de l’ICS es
es tracta evidentment de
Lamento
mouenentreel–8%iel–12,6%.
qüestionar-ne el control,
que
cap veu
Ésadir,decada100eurosdediner
però sí de rebutjar seninstitucional
s’hagi
públicingressat,elshospitalsdel’ICSpodenarribara
se atenuants com es fa:
aixecat en defensa del
generarquasi13eurosdepèrdua.
la comptabilitat presmodel sanitari català i en
Siconsideremelrendimenttretdelsactiusenelsissupostària, els mètodes
contra d’aquesta perversa
tema,sesituaenel–6,3%.Elshospitalsdel’ICSassod’auditoria de la Interi lamentable “política
leixenvalorsnegatiusquesobrepassenel–20%entots
vencióGeneral,lesregles
(des)informativa”.
elscasos,ienelshospitalsmésgranss’arribaal–40%.
aplicables al personal esÉsadir,elrendimentdelsactius–delesinversionsen
tatutariifuncionariielgros
edificisientecnologia–enelcasdelshospitalsdel’ICS
delprocedimentadministratiu,
ésentreun20iun40%inferioralamitjanadelsisteamésdenoserméseficaçosqueels
masanitaricatalà.Sidetraiemdelamitjanal’impacte
mecanismesdecontroldelagestióprivada,vanendedelsmateixoshospitalsdel’ICS,elresultatesdispara
trimentdelagestióempresarial,laqualitatil’eficiència
finsavalorsdifícilmentcomprensiblesiencaramenys
enelservei.
ElsistemasanitaricatalàpagamoltcarelcasPalau
justificables.
delaMúsica.AlgunsaltsfuncionarisdelaGeneralitat,
Pothaver-hiquiencaradiguiquenoespotparlarde
conscientsquelaclassepolítica,japroudesprestigiarelaciócausa-efecteentremésintervencionismeadministratiu que mai i més dèficit que mai, però aquesta
da, no gosaria oposar-se a cap mecanisme de control
“coincidència”esvadonarenlapassadalegislatura.
addicional que es proposés per nefast que fos, van
Informar amb rigor passaria per analitzar aquestes
aconseguirqueelParlamentdeCatalunyaaprovésper
dadesiferconèixeraquestsresultats.Enllocd’això,els
unanimitatlaLlei26/2009demodificaciódelaLleide
mitjansobécalleno,pitjor,sensecaptipusderigor,difinancespúbliquesdeCatalunya.
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D’aquesta manera, l’aleshores interventor general
desd’autonomiaid’instrumentsdegestióempresarial,
de la Generalitat va elevar a rang de llei les facultats
allunyadesdelagestióadministrativaiambòrgansde
de control de la Intervenció, fins llavors només “disgovern forts, autònoms i responsables, formats per
posicions reglamentàries menors”. Amb això, l’única
consellersreputats,independentsi,pertant,sensevincosa que s’ha aconseguit ha estat limitar les facultats
culaciólaboralambl’Administració.
dels òrgans de govern de les EPIC i augmentar els
mecanismes de control burocràtic, i això ha laminat
l’autonomia de gestió del sector públic empresarial i
n’ha empitjorat els resultats. Lògic en la mesuraqueelsmecanismesdecontrolpropisde
l’Administracióincideixenenelsprocedipretendre
ments, però ignoren els resultats, com
que el sector
privat hagi d’assumir
ignorenquejalaLleigeneraldesanitat
els privilegis del
del1986ilaLleid’ordenaciósanitària
Durantelsanysdegoverntripartit,la
personal
estatutari de
deCatalunya(LOSC)del1990vanesdesconfiançaentreelspartitsqueforl’ics només és concebible
tablirl’autonomiacomundelsprincimaven el Govern va comportar difides de la manca total
cultatsitensionsinternesqueenalgun
pis de gestió dels centres del sistema
i absoluta del més
moment, especialment durant el segon
públicdesalut.
mínim seny.
tripartit, es van traduir en buits de poPelquefaalfetquesil’Administració
derpolític.Peròelpodersemprel’exerceix
ha d’assumir el risc d’una hipotètica mala
algú.Ienaquestcasalgunsaltsfuncionarisvan
gestiódelsrecursospúblicshadepoderdemaocupar un espai que normalment hauria correspost a
narresponsabilitats,ésevidentquesí,peròaixònopot
l’Executiu:l’espaidedecisiópolítica.
ser justificatiu en cap cas de la burocratització de la
A finals de juny, en una conferència a ESADE vaig
sanitat.Aquestalògicahauriadeduraexternalitzarel
manifestar que la classificació d’empreses públiques
risc,oavincularl’autonomiadegestióambl’assoliment
i consorcis sanitaris com a Administració pública per
del’equilibrieconòmiccomesvaferenlaLleidemesuresfiscalsifinanceresdel2011.
l’aplicació de la normativa del sistema europeu de
Elcertés,però,queavuilesEPIC,lesfórmulesjucomptabilitat,SEC95,emvaferpensarquedeterminats
rídiques escollides al seu moment pel DealtsfuncionarisdelaGeneralitathavienguanpartament de Salut de la Generalitat per
yatlapartidaalspolítics.LesnormesSECes
els
finançar noves estructures, dotades
diuen95perquèexisteixendesdel1995.
buits de
d’autonomia de gestió, s’assemblen
No va ser fins al 2005 que, sense que
poder derivats de
cadadiamésal’ICSpelquefaacom
variéselmarcnormatiu,l’interventor
les tensions internes del
sónadministradesicontroladesper
general de la Generalitat va incloure
tripartit van ser ocupats
laGeneralitat.
lesEPICenlallistad’institucionsque
per alguns alts funcionaris
I en la mesura que el model
havien de ser considerades Adminisde la generalitat, que van
ICS s’engrandeix i es consolida,
traciópública.I,amés,hovaferenla
assumir de facto la
decisió política.
pitjordelesinterpretacionsjurídiques
es fa menys atractiva per al mercat
possibles per al desenvolupament del
l’externalització del risc, perquè premodelsanitaricatalà.
tendrequeelsectorprivathagid’assumir
Posteriorment algú m’ha indicat que la dielsprivilegisdelpersonalestatutaridel’ICS
rectriuvavenirdeMadrid.AquestMadridnosésies
nomésésconcebibledesdelamancatotaliabsolureferiaalGoverndel’Estatoalsorganismesadministadelmésmínimseny.Quinaempresaprivadaassumitratiusespanyolsencarregatsd’aquestafunció.Entot
rialagestióariscambaquestpanoramalaboral?
cas,elresultat,enlamesuraquevaobrirlaportaainMentrestantésraonableque,enprimerlloc,esgacrementarelpoderintervencionistadelsburòcratesde
ranteixil’aplicaciódel’article68isegüentsdelaLleide
mesuresfiscalsifinanceresdel2011(totiquecaltenir
laGeneralitat,vaserestendreelmodeladministratiu
del’ICSalesEPIC.Eltsunamidelleis,decrets,ordres,
encomptequealguninterventoradscritalsectorsalut
instruccions i acords de govern adoptats a instàncies
ja ha comentat a alguns gerents del sistema l’escassa
delaIntervencióGeneraldelaGeneralitat,laDirecció
predisposicióafer-ho)is’apostiperunesEPICdota-

els buits de poder polític
no existeixen,
algú els emplena
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General de Pressupostos i la Secretaria General de la
regularlesrelacionsentrecompradoriproveïdor,que
Funció Pública va comportar l’inici del desmantellahavia de determinar el pressupost anual dels centres
segonsl’activitatilatarifaacordadesique,alerta,havia
mentdelmodelsanitaricatalà.
degarantirlatranslaciódelapolíticasanitària
Destaco d’aquella època un treball signat,
alsistema,feroperatiuelpladesalutiel
entred’altres,perl’aleshoresinterventor
mapa sanitari, aquell contracte peça
general i director general de Pressuel tsunami de
clau del model avui ha quedat despostos de la Generalitat, que prolleis, decrets, ordres,
virtuat per un pressupost que es
posavalaintegraciódeconsorcisi
instruccions i acords de
empresespúbliquesal’ICSifeia
decideix per criteris administragovern adoptats a instàncies
desaparèixer el Servei Català de
tius. Ni de salut, ni d’eficiència,
de la intervenció general de la
laSalut.
administratius.
generalitat, la direcció general de
pressupostos i la secretaria general
És a dir, com qui no vol la
Com a president del Consell
de
la
Funció
pública
va
comportar
cosa, modificava les bases del
Rector d’un consorci sanitari,
l’inici del desmantellament del
model sanitari català i promopenso que el sistema perd una
model sanitari català.
vial’ampliacióilaconsolidacióde
granoportunitatquannos’aprofita
l’ICS, i acabava de facto amb la sela vàlua, l’experiència i l’alt nivell
delsseusmembres–amés,enelnosparació de funcions. Aquesta posició,
tre cas, de la independència de tots ells
que repeteixo, és política, és ideològica,
delcompradordeserveis–peraportarvalor
vaprosperarnosésiambelconsentimento
alaconfecciódelpressupostiaprovar-lo.AquestsconeldesconeixementdelGoverndelaGeneralitat.Noho
sellers veuen la seva funció reduïda a la mera sanció
sé,peròdubtomoltqueelGovernabonésunadecisió
d’unpressupostadministratiupredeterminatexternaquesignificavaque,decaraalaUE,eldeutedelesemmentalanostrainstitucióperfuncionarisqueonosón
presespúbliquesiconsorcissanitarisdelaGeneralitat,
especialistesensalutodesconeixenlanostra
pelfetd’incloure’lsenlanormativadelSEC95,
realitat.
passavaaengruixireldeutepúblicdela
Generalitati,pertant,d’Espanya.
Podria continuar posant de maLes conseqüències
El cas és que el model sanitanifest tota mena de restriccions a
han estat i són greus.
ri mixt, basat en la col·laboració
l’autonomia de gestió i la goverL’obsessió
que
hi
ha
pel
publicoprivada, ha quedat desnança: limitació de la capacitat
seguiment de les normes
virtuat
per
l’estatalització
d’endeutament a curt i a llarg
pressupostàries té una enorme
d’estructures privades, amb la
termini, sotmetiment de facto
responsabilitat en el dèficit públic
consegüent pèrdua d’eficiència.
a tot un conjunt de condicioque patim perquè la comptabilitat
Elsòrgansdegoverndelesinsnaments que afecten la gestió
pressupostària sap controlar
titucionssanitàrieshanvistcom
de
les entitats, ja sigui a través
despeses, però no sap
ellideratgedelasocietatcivilha
d’instruccions
sobre procedigestionar ingressos i
anatminvantenfavordelpersonal
mentscomptables,degestió,sobre
avaluar resultats.
de l’Administració. A poc a poc, les
relacions laborals, contractació de
funcions de govern dels òrgans rectors
proveïdorsoprocedimentsdecompra,
etc.
han estat substituïdes per la programació
Acabo aquest apartat amb un tema que no és
pressupostàriailaintegracióadministrativa.
menor.Qualsevolpersonaqueacceptiformarpartd’un
Les conseqüències han estat i són greus. L’obsessió
conselld’administracióoòrgandegovernsapqueassuquehihapelseguimentdelesnormespressupostàries
meixresponsabilitatsiquehaderetrecomptes.Potser
téunaenormeresponsabilitateneldèficitpúblicque
notothomsap,però,quelainadequaciódelmarcadpatim.
ministratiu a l’empresa sanitària comporta situacions
Iaixòésaixíperquèlacomptabilitatpressupostària
deriscabsurdes,quepodenacabaressentdramàtiques.
sapcontrolardespeses,perònosapgestionaringressos
Quan–iaixòhapassat–enalguninformed’intervenció
iavaluarresultats.
s’ha arribat a escriure que el pagament –totalment
A més, la comptabilitat pressupostària ha transforjustificat– de guàrdies mèdiques podia constituir una
matelcontractedeserveisentreelCatSalutielspropossiblemalversaciódefonspúblics,aquestsinformes
veïdorsenpapermullat.Aquellcontractequehaviade
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passenalaSindicaturadeComptesdelaGeneralitati
eventualmentalTribunaldeCuentasieventualmenta
lajustícia.

radesAdministraciópúblicaaefectesdeconsolidació
delsseusdèficitsihauriendeserexclosesdelamodalitatenquèl’anteriorinterventorgeneraldelaGeneralitatvaproposarques’incloguessin,seguintelSEC95.
ÉsevidentqueladesconfiançaqueprovocaEspanya
almónfadifíciljustificarquesesol·licitiqueentitats
quejas’hatinguteldesencertdedeclararquecomputenpeldèficitpúblicaraensiguinexcloses.Imés
quan el ministre del ram és un funcionari
Retrocedirenelques’hafetfinsaraitornaral
de carrera que ja s’ha manifestat contra
modelsanitaricatalà.Elpoderpolíticl’ha
La
l’autonomia de gestió en el sector púd’exercir el Govern. I això no serà posgeneralitat
blic. Però el Govern actual ho hauria
sible sense modificacions normatives.
hauria de tenir en
defer,simésnopelcompromíselecNom’estendréaexposarunallistaexcompte que la llista
del sec95 es revisa cada
toralquevanadquirirelspartitsque
haustivadereformesiderogacionsde
cinc anys i que la pròxima
enformenpartquanesvanpresennormesdediferentrangquecaldur
revisió és el 2013; per tant,
tar a les eleccions al Parlament de
aterme.
l’any
vinent
pot
sol·licitar
Catalunyal’any2010.
Jaalseumoment,laUnióCatalana
excloure’n les epic.
Sotaeltítol“Sostenibilitatimillora
d’Hospitals (com el Consorci Sanitari
de gestió del sistema sanitari” el proi Social de Catalunya i altres persones
gramaesmentatproposa:
iinstitucions),prenentcomabaseinformesd’especialistesdeprestigienelcampdel
• La contractació i l’avaluació dels serveis recaurà en
DretAdministratiu,vaassenyalarquecaliamodifiel Servei Català de la Salut i la provisió dels serveis
carlacategoritzaciódelesempresespúbliquesiconsorcorrespondrà a les entitats titulars dels centres i sercissanitarisaefectesdelanormativadelSEC95,jaque
veis, siguin públiques o privades, en condicions equielreglamenteuropeudedèficitexcessiuestableixque
parables de competència.
“perpúblics’entendràallòquepertanyalsectordeles
• Potenciarem la col·laboració publicoprivada en matèria
administracions públiques [...] amb EXCLUSIÓ de les
sanitària mitjançant la configuració d’una xarxa de recuroperacionscomercialssegonsesdefineixenalSEC95”.
sos al servei del ciutadà amb indiferència de la seva titulaÉsclar,doncs,queunaentitatnofinancera–lesEPIC
ritat patrimonial.
no són financeres– participada majoritàriament per
• Dotarem els ens públics sotmesos
unaAdministraciópública–lesEPIChoestan–noserà
a dret privat i els consorcis
consideradacomaAdministració,semprequelesseves
programa
amb participació pública
vendescobreixincomamínimel50%delsseuscostos
electoral de
deproducció.Ésadir,enlamesuraquelesEPICobtedels mateixos mecaciu: Dotarem els ens
nenelsingressosdelessevesvendesquecobrenatarinismes, flexibilitat i
públics sotmesos a dret
fademercat,aquestesvendescobreixenmoltmésdel
elements de gestió de
privat i els consorcis amb
50%delsseuscostosi,pertant,nohandeserconsidequè disposen la resta
participació pública dels mateixos
d’entitats que operen
mecanismes, flexibilitat i elements
en el conjunt de la
de gestió de què disposen la
resta d’entitats que operen en
xarxa.

Què cal fer?

el conjunt de la xarxa.

Un canvi transcendental en la tendència dels
darrers anys és perceptible
en la Llei de mesures fiscals i financeresdeljuliolpassat,ons’aprofundeixenelrègim
d’autonomiadegestióamblaplenacapacitatdedecisió
de les EPIC. La llei és clara. S’evidencia una clara opciólegislativaperdesvincularlesentitatspúbliquesdel
sectordelasalutdelrègimgeneraldecontroleconòmic
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i financer de la Intervenció General de la Generalitat
Perlamateixaraó,calestaratentstambéalsesbordeCatalunya,ienl’àmbitdelsrecursoshumanss’estén
ranysqueespreparindelsprojectesdeLleidepressul’autonomiadegestióalacapacitatd’establirpolítiques
postosdel2013ideLleid’acompanyament–sin’hiha–,
pròpies,sensequesiguinaplicablesalpersonalcontracperevitar,comjavapassarel2009,d’haverderetrocetatlaboralperlesentitatslesnormessobredespesesde
direlpocterrenyques’haavançat.
personal,lesinstruccions,lesrestriccionsalacontracMés enllà de les raons polítiques, hi ha arguments
tació, ni altres mesures limitadores, destinades especítècnicsdepesperretornaralesEPICl’autonomiade
ficamentalconjuntdelsectorpúblicdelaGeneralitat,
gestió i reformar i consolidar adequadament els seus
sensperjudicidel’acomplimentdelalegislació
òrgansdegovern.
bàsica.
L’anypassatl’OCDEpublicaval’informe
Preocupa el fet que hagi passat més
Directrices de la OCDE sobre el gobierno
cal
estar
d’unanyinosen’hagifeteldesplecorporativo de las empresas públicas,
atents també als
gamentreglamentari.Peròésquela
que, entre altres coses, deia el seesborranys que es preparin
Llei és tan clara que no hi veig la
güent:
dels projectes de Llei de
necessitat. Ara bé, si es considera
“Elmarcojurídicoyregulatorio
pressupostos del 2013 i de Llei
que s’ha d’acabar fent, cal evitar
de las empresas públicas debería
d’acompanyament –si n’hi ha–,
aquella tradició que el comte de
garantizar la igualdad de condiper evitar, com ja va passar el
Romanones va immortalitzar en
cionesenlosmercadosenlosque
2009, d’haver de retrocedir
dir:“Dejadquelosdiputadoshagan
compiten las empresas del sector
el poc terreny que s’ha
avançat.
lasleyes,yoharéelreglamento”.
públicoylasempresasdelsectorpriEldesplegamentdelalleidel’ICSva
vado, con el fin de evitar distorsiones
ser un bon exemple d’això: n’hi va haver
delmercado.”
prouambunparelld’informesjurídics,absoI en aquest mateix document trobem una
lutamentinterpretables,undelaJuntaConsultivade
sèrie de principis de govern corporatiu. En citaré alContractacionsil’altredelGabinetJurídicCentral,per
guns:
destrossarunalleiaprovadapelParlamentdeCatalunya i exercir de nou el poder polític des d’instàncies
•“Debe existir una clara separación entre las funcioadministratives.
nes de propiedad del Estado y las demás funciones
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del’Estat.Peròelqueespotferenl’àmbitdelaGenedelEstadoquepuedeninfluirsobrelascondiciones
ralitat,ParlamentiGovern,ésmolt.
paralasempresaspúblicas,especialmenteenloque
Espotblindarelmodelanantalamajor:lareforma
serefierealaregulacióndelmercado.”
de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. És cert
•“Losgobiernosdeberíanesforzarseensimplificarlas
que pot resultar complex fer aquesta reforma sense
prácticasoperativasyelrégimenjurídicoconelque
majoriaalParlament.Éspossiblequesembliqueno
funcionanlasempresaspúblicas.”
éselmoment,peròs’hadefer.Serialamillor
•“ElmarcojurídicoyregulatoriodeberíaofrecontribucióquepodriaferelParlamentde
cerlasuficienteflexibilidadpararealizar
Catalunyaalasanitatcatalana.
ajustesenlaestructuradecapitaldelas
es pot
Caldria extreure’n aquest tòpic de
empresaspúblicascuandofueseneceblindar el model
la confrontació política de baixa volasarioparaconseguirlosobjetivosdela
anant a la major:
la reforma de la Llei
da (politics) i situar-ho en el nivell dels
empresa.”
d’ordenació
sanitària
grans temes que defineixen com és el
•“Las empresas públicas deberían ende catalunya.
frentar condiciones competitivas a la
país(policy).Il·lustroelqueproposoamb
hora de acceder a financiamiento. Sus
l’exempledelroldestacatquevatenirel
relaciones con bancos estatales, instituNationalHealthServiceenl’acteinaugural
dels Jocs Olímpics de Londres aquest estiu.
cionesfinancierasestatalesyotrasempresas
Ambelconcursdejuristesdeprestigi,gestorspropúblicasdeberíanbasarseexclusivamenteentérfessionals,planificadors,expertsenpolíticasanitàriai
minoscomerciales.”
economistesdelasalut,espotconstruirelsubstratque
•“ElgobiernonodeberíaimplicarseenlagestióncoticaldriapermodernitzarlaLOSC,deformatotalment
dianadelasempresaspúblicas,ydeberíadarlesplena
professionaliapartidista,iespodriaexplicaratotsels
autonomíaoperativaparaalcanzarsusobjetivos.”
grupsparlamentarisunperun.
•“ElEstadodeberíadejaralosdirectoriosdelasemLasituaciódecrisifamésurgentrecuperarlasepapresaspúblicasejercersusresponsabilidadesyresperació de funcions, el valor del contracte, l’autonomia
tarsuindependencia.”
real de gestió i la consolidació d’un model de governança basat en consells rectors capaços de donar vaElmodelsanitaricatalàvaassolirunprestigiremarcaloral’apostaperl’empresarialitzaciódelsectorpúblic
ble, fins i tot a escala internacional. Resulta paradoxal
queelqueformavapartdelanostrarealitattrentaanys
sanitari.Nofer-hopotportarelsistemaaunasituació
enrerehohaguemsubstituïtperunmodelburolímit,siésquenohiestàjainstal·lat.
cràticdesfasatiarahorecomanilamateixa
Fa uns mesos, el president Mas, reOCDE!
ferint-se al pacte fiscal, demanava al
si se’ns porta
conjunt de la societat una resposta
a una situació límit, la
contundenticol·lectiva.Enaquell
resposta, igual que en el
moment, quan considerava la
cas del pacte fiscal, només pot
possibilitat que no fos possible
ser la submissió irresponsable
convèncer els qui des de Mao, com deia el president mas,
desbordar no sé si el marc legal,
La contribució que podem fer des
drid han d’acceptar parlar-ne, va
espero que no, però potser sí
del sector Salut a la sortida de la
al·ludirambpesarifrustracióala
la interpretació extensiva
crisi i al desenvolupament d’uns serpossibilitatd’haverdedesbordarla
que se’n fa.
veis vinculats als sectors productius i
legalitatcreantunahisendapròpiai
d’innovaciópassaperrefermarelsvalors
recaptanttotselsimpostos.
quevancaracteritzarelmodelsanitaricataPermésparadoxalquepuguiresultar,
là.Sis’haguésfet,el“concepteempresespúblisubstitueixinpactefiscalpermodelsanitari
quesiconsorcis”noexistiria.
català i Govern espanyol per Govern de la GeneraliElGoverndelaGeneralitatentéproudecontrastar
tat.Evidentment,emrefereixoalmarclegalquehem
d’afrontar els que tenim responsabilitats en les EPIC
elseuprogramapolíticambelmarclegalquevatrobar
i la interpretació sovint esbiaixada que en fan alguns
en prendre’n possessió per deduir ràpidament el que
calderogar,substituiromillorar,perrecuperarelmodelsfuncionarisencarregatsd’aplicar-lo.n
del.Algunesdelesmodificacionsnormativesdepenen

consideració final
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el projecte de reformulació de
l’institut català de la salut
QuaN La dOctOra HeLeNa ris em va demanar que
jOaQuiM casaNOvas LaX
escrivís un article sobre el projecte de reformulació de
Joaquim Casanovas lax (Girona, 1957) és llicenciat en Medicil’Institut Català de la salut (ICs), em va venir al cap una
na i Cirurgia per la UaB, diplomat en Ciències empresarials i en
única intenció: ser capaç de transmetre el propòsit que
direcció d’empreses per l’Iese. Gran part de la seva carrera propersegueix aquest ambiciós procés de transformació
fessional està vinculada a l’Institut Català de la salut, on es va
en què ens trobem immersos, i que no és altre que fer
incorporar l’any 1983 com a inspector mèdic. del 1986 al 1989
de l’ICs una empresa pública més adaptada al model
va ocupar la direcció de l’Hospital Universitari doctor Josep
sanitari català. Una mica d’història ens pot ajudar a
Trueta de Girona i de l’any 1989 al 1995 va ser cap de serveis
sanitaris de l’Àrea de Gestió 4 de Girona de l’ICs. posteriorment,
entendre els motius que porten a abordar ara aquest
fins a l’any 2000, va ser director d’atenció primària de l’ICs a
projecte de reformulació. la llei 12/1983, de 14 de juliol,
Girona. del 2000 al 2004 va ocupar la direcció Territorial del ded’administració institucional de la sanitat, l’assistència
partament de salut a Girona i la Gerència de la regió sanitària
i els serveis socials de Catalunya, va crear l’ICs com a
Girona. Tot seguit va passar a formar part, com a responsable
entitat gestora de la seguretat social per desplegar les
econòmic, del programa per a l’impuls i l’ordenació de la procompetències que la Constitució i l’estatut d’autonomia
moció de l’autonomia personal i l’atenció de les persones amb
dependència (prodep), i, des del juny del 2006 fins al febrer del
atribuïen a la Generalitat de Catalunya en matèria
2011, va ocupar el càrrec de director assistencial de la Corposanitària i per executar els serveis i les funcions que
ració de salut del Maresme i la selva. el febrer de 2011 va ser
li havien estat traspassats. des d’aquell moment, la
nomenat director territorial del departament de salut a Girona i
configuració del sistema de la seguretat social va anar
des del mes de juliol de 2011 ocupa el càrrec de director gerent
evolucionant normativament i es va produir la distinció
de l’Institut Català de la salut.
entre la integració en el sistema i les prestacions, la
gestió diferenciada de les prestacions econòmiques i les
prestacions sanitàries, i l’atribució progressiva de les competències sanitàries a les comunitats autònomes. al llarg
d’aquesta evolució normativa, destaquen la llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, que va crear el sistema
Nacional de salut, i la llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (lOsC), que va crear el servei
Català de la salut com a organisme responsable de garantir l’atenció sanitària pública i una cobertura pública de
qualitat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya per mitjà d’una adaptació adequada de l’oferta sanitària a les
seves necessitats.
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el model sanitari català

La transformació de l’ics en
empresa pública

La LOSC va formalitzar també el model sanitari català,elqualescaracteritza,bàsicament,perlaseparaciódelafunciódefinançamenticompradeserveis
Enunnouintentd’adaptarelmarcnormatiuilanadelaprovisió,perladiversificaciódeproveïdors,per
turalesa jurídica de l’ICS al model sanitari català que
l’existència d’un mercat mixt de competènfixava la LOSC, l’any 2007 el Ple del Parlaciaplanificadairegulada,iperladiverment de Catalunya va aprovar amb el
sitat de fórmules de gestió. Es tracta
consens de tots els grups parlamentael model
d’un model sanitari mixt, que interislaLlei8/2007,de30dejuliol,de
sanitari català
gra en una sola xarxa d’utilització
l’InstitutCatalàdelaSalut.Aquesta
integra en una sola xarxa
públicatotselsrecursossanitaris,
llei,quetransformaval’ICSenemd’utilització pública tots els
siguinonodetitularitatpública,
presapúblicaidonavaalscentres
recursos sanitaris, siguin o no
iquerecullunatradiciód’entitats
i als serveis més autonomia en la
de titularitat pública, i recull una
tradició d’entitats històricament
(fundacions,consorcis,centresde
gestió econòmica i dels recursos,
dedicades a l’atenció de la
l’Església...)històricamentdedicatenia com a objectiu principal la
salut.
desal’atenciódelasalut.
descentralització territorial de la
En aquest context, el Servei Cainstitució.
Noobstantaixò,imalgratalgunscantalà de la Salut, que s’organitza terrivisméscosmèticsqueoperatius,elsprintorialment en regions sanitàries, esdevé
l’asseguradora pública que concerta serveis
cipisquefixalalleigairebénos’handesplegat
amblesdiferentsentitatsproveïdoresdelterritori.El
iencaraavuil’ICSdesenvolupalasevaactivitatd’acord
concertentreelServeiCatalàdelaSalutielproveïdor
ambunesnormesméspròpiesd’unorganismeadmide serveis sanitaris és l’eina bàsica per la qual aquest
nistratiuquenopasd’unaempresapúblicadeserveis
desalut.
últimesfinançaacanvidelarealitzaciódeserveissaPosemunexempled’aquestfet.L’ICS,quealaLleide
nitarisenlamodalitat,quantitatiqualitatrequerides
per l’asseguradora pública. Aquest contracte esdevé,
pressupostoscomparteixepígrafambelServeiCatalà
doncs, un instrument precís per determinar el que
delaSalutil’InstitutCatalàd’AssistènciaiServeisSol’asseguradorapúblicaielproveïdordeserveisde
cials,estàsotmèsaunesnormesdecaràctermarcasalutpreteneniesperenl’undel’altre.
damentadministratiuitéunaregulaciódels
Aquest funcionament iguala els prorecursoshumansdinselmarcdelafunveïdors amb independència de la
ciópública.Encanvi,empresespúbliLa Llei de l’ics
seva titularitat pública o privada
quesiconsorcisdelsectorsalutcom
aprovada l’any 2007
gairebé no s’ha desplegat, i
sense ànim de lucre. Els iguala
ara l’Hospital Clínic de Barcelona,
encara
avui
l’ics
desenvolupa
tots,exceptel’ICS,que,malauraelConsorciMARParcdeSalutde
la seva activitat d’acord amb
dament,s’escapad’aquestamaneBarcelona, el Consorci Sanitari
unes normes més pròpies d’un
radefuncionar,jaqueesfinança
Integral, la Corporació Sanitària
organisme administratiu que no
directamentpermitjàd’unpresParcTaulídeSabadell,elConsorpas d’una empresa pública de
supost limitador d’ingressos i de
ci Sanitari de Terrassa, el Consorserveis de salut.
ci Sanitari del Maresme, l’Institut
despesesqueelParlamentdeCad’Assistència Sanitària o l’Institut
talunya li atorga cada any a la Llei
depressupostos.
Catalàd’Oncologia,entred’altres,estan
CaldirqueeldesplegamentdelaLOSC
regitspertotunseguitdenormesimecahaviadepermetrequel’ICScomencésacannismesdecontrolmoltmésflexiblesiadequats
viarprogressivamentelseumarcdegestióperpoder
pergestionarcentressanitaris.
interactuarcomlarestadeproveïdorsdelsistemasaNo hi ha dubte que aquesta anomalia, aquesta manitari,peròaixònovapassar.
nera de funcionar diferent de la resta del sector, no
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afavoreix el desenvolupament dels centres de l’ICS,
que, amb el pas dels anys i malgrat l’enorme qualitat
humanaiprofessionaldelespersonesquehitreballen,
hantingutunritmedecreixement
inferior al de la resta de centres de la xarxa hospitalària
d’utilitzaciópública.
És imprescindible
Per mirar de reconduir
transformar i potenciar
aquesta situació i perquè
un nou ics amb la
estem
convençuts que ni
finalitat de ser més útils i
els
professionals,
ni els
eficients a la societat a
ciutadans,
ni
el
sistema
la qual servim.
sanitarimateixesmereixen
una pèrdua de lideratge i de
pes específic dels nostres centres,creiemqueesdevéimprescindibletransformaripotenciarunnouICSamblafinalitat
desermésútilsieficientsalasocietatalaqualservim.
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tiuaunGrupICSdecentreshospitalarisid’agrupacions
d’equipsd’atencióprimàriadescentralitzats,ambautonomiadegestióipersonalitatjurídicapròpia,ésadir,
unGrupICSambunescaracterístiquesd’empresapúblicasemblantsalesdelesempresesquejahihaenel
sector.Totplegattél’objectiudepromoureunaatenció
alespersonesdecontinuïtatiintegrada.Aquestprocés
decanvinocomportaencapcasnilaprivatitzacióni
ladestrucciódel’ICS,nohiharesqueestiguimésallunyatdelarealitat.

Les entitats filials del grup ics

Allargtermini,elprocésesconcreta
en la creació de 7 entitats filials
el procés
hospitalàriesiunes15entitats
es concreta en la
filials d’atenció primària (cacreació de 7 entitats
dascuna formada per 20-25
filials
hospitalàries i unes
equips d’atenció primària).
15 entitats filials d’atenció
La titularitat d’aquestes enprimària de titularitat
titats serà exclusivament
exclusivament pública.
pública. Aquestes entitats no
podran dur a terme activitat
Peraconseguiraquestatransformaciódel’ICSésimprivada,atèsquenoéslanostra
prescindiblequel’actualmodelorganitzatiuevoluciovoluntat ni tampoc ho permet el
ni cap a un model de descentralització que apropi la
marclegalvigent.
gestióalterritoriiquefacilitilesaliancesestratèCada entitat filial tindrà el seu propi consell
giquesamblarestadecentressanitarisde
d’administració, proposat pel Consell
cadaregiósanitària.Itotaixòhofarem
d’Administració del Grup ICS. Aquests
mantenint de manera centralitzaconsellsd’administració,quetindran
L’actual
da les economies d’escala i altres
com a funció prioritària supervimodel organitzatiu ha
d’evolucionar cap a un model
elements estratègics que aportin
sar la gestió de l’equip directiu
de descentralització que apropi
valoralconjunt(comaraelssisde l’entitat filial i vetllar pel
la gestió al territori i que faciliti les
temesd’informació,lalogística,
complimentdelsobjectiusgloaliances
estratègiques
amb
la
resta
els serveis de suport i les políbals del Grup i per la preserd’entitats de cada regió sanitària,
vació dels seus valors, estaran
tiquesd’inversions),idisposant
mantenint de manera centralitzada
formats per representants del
delsmecanismespúblicsnecesles economies d’escala i altres
món professional, econòmic i
sarispergarantirlatransparènelements estratègics que aportin
cia, el control financer i l’equitat
intel·lectual. Vull destacar que
valor al conjunt.
delsserveis.Ditd’unaaltramaneels membres d’aquests òrgans de
ra,volemtransformarl’ICSpergaugovern no rebran cap remuneració
dirdelsavantatgesdeserungrangrup
perduratermeaquestatasca.
d’entitats descentralitzades, amb màxima
Aquestes entitats filials estaran dotades
capacitat per organitzar-se i gestionar els seus
depersonalitatjurídicapròpia,fetqueelspermepropisrecursos,i,alhora,volemconservarelsavantattrà desenvolupar una gestió més autònoma i flexible,
gesdeserungrupgran.
tot i que segueixin les estratègies bàsiques marcades
La nostra voluntat és fer una transició progressiva
perlamatriudelGrupICSielsobjectiusassistencials
d’unICSambcaracterístiquesd’organismeadministrafixats per l’autoritat sanitària. Aquest nou model de

La descentralització com a
mètode per canviar l’ics
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governança permetrà apropar la presa de decisions
als professionals i al territori i donarà flexibilitat a la
gestióassistencial,aladelsrecursoshumansialadels
recursoseconòmicsdelscentresdel’ICS,deformasimilaracomactuenlesempresespúbliquesjaexistents
enelsectorsalutdeCatalunya.
Unaspectefonamentaldetotaquestprocésdecanvi
és que les entitats filials acordaran un concert amb
el Servei Català de la Salut per tal de desenvolupar
l’encàrrec de gestió que se’n derivi, i es comportaran
com qualsevol altre proveïdor del sistema, cosa que
condicionaràelseufinançament.Aquestconcertelnegociarandirectamentamblaregiósanitàriacorresponent.Laflexibilitatilacapacitatderespostaalaregió
que permetrà aquesta concertació directa amb cada
entitatfacilitaràqueelscentresdel’ICSesposicionin
alalíniadesortidaenlesmateixescondicionsquela
restadeproveïdorsdelterritori.Iaixò,sensecapmena
dedubte,ésboperal’ICSiperalsseusprofessionals,
projectesdetelemedicina,etc.)hadepermetreunmoésboperalServeiCatalàdelaSaluti,evidentment,és
delassistencialcol·laboratiuenquèl’atencióprimària
boperalaciutadaniaaquidonemservei.
hadetenircuradelasalutdelespersonesalllargde
El finançament d’aquestes entitats vindrà de dues
totalasevavidail’atencióespecialitzadas’hadereserfonts.D’unabanda,rebranelpressupostqueelsassigni
varperaaquellsprocessosaguts,episòdicsidecomla regió sanitària, corresponent al concert o contracplexitat. Aquest model assistencial, que recull
te signat. Aquest pressupost pot representar
elPladesalutdeCatalunya2011-2015,té
aproximadament un 95% del total dels
un
com a finalitat oferir serveis sanitaris
ingressosdel’entitat.L’altre5%restant
aspecte
de qualitat, segurs i sostenibles. En
–iaquíésonrauunadelesnovetats
fonamental d’aquest
aquest context, estem convençuts
més interessants d’aquest procés
procés de canvi és que les
que la creació d’entitats filials
de canvi– arribarà a l’entitat mitentitats filials acordaran un
d’atenció primària significarà
jançant els ingressos que aconconcert amb el servei català de
un impuls al model assistencial
segueixi gràcies a la facturació
la salut per tal de desenvolupar
col·laboratiu.
del que es coneix com a tercers
l’encàrrec de gestió que se’n
Pelquefaalescondicionsconobligats (en supòsits d’accidents
derivi, i es comportaran com
qualsevol altre proveïdor del
tractuals i d’accés als llocs de tredetreball,accidentsesportius,acsistema.
balldelesentitatsfilials,l’objectiués
cidentsdetrànsitiMUFACE,entre
anarcapaunmodelmésflexibleiald’altres).
horatransparentiequitatiu.AquestafleEnelcasespecíficdelesentitatsfilials
xibilitats’hadeconcretarenl’aprofitament
d’atencióprimària,caldestacarquelaconsdelespossibilitatsquedónal’actualLleidel’ICS
titució d’aquestes agrupacions d’equips d’atenció
enlesdiferentsmodalitatsdecontractació,totrespecprimàriadel’ICSambautonomiadegestióicapacitat
tantelsdretslaboralsadquiritsdelpersonalestatutari,
per establir aliances estratègiques ha de possibilitar
funcionariilaboral.
unaatencióprimàriafinançadad’acordambelscriteris
establertspelServeiCatalàdelaSalutihadepermetre
més resolució assistencial i un millor seguiment dels
pacientspluripatològics,entred’altres.
Lautilitzacióintensivadelestecnologiesdelainformacióilacomunicaciódequèdisposemavuidia(històriaclínicaenxarxaenl’atencióespecialitzada,plans
LamatriudelGrupICS,quesorgiràdelareconversió
de medicació a l’abast de tots els nivells assistencials,
del’actualCentreCorporatiu,seràtitulardelesentitats

La matriu del grup ics
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filialsassistencialscreades.ElGovernnomenaràelCondecisionsalsprofessionalsperpoderdonarlaresposta
selld’AdministraciódelGrupICS,comfinsara.
mésadequadaacadarealitatlocal,iestablirsinergiesi
Lesfuncionsbàsiquesdelamatriuseran,entre
aliancesestratègiquesenclauterritorialpermillod’altres: establir l’estratègia corporativa del
rarl’ofertadeserveissanitarisalapoblació.
Grup ICS; supervisar la política finanAixòvoldirqueelscentresdel’ICSpoel projecte
ceraieconòmicadelesentitatsfilials;
dranprestarambméseficiènciaimés
de transformació
consolidarelsbalançosielcomptede
qualitatelsserveissanitarisdecoberde l’ics en una empresa
resultats de totes les filials; establir
tura pública que contracta el Servei
pública de serveis de salut
un sistema de rendició de comptes
CatalàdelaSalut,enelmarcdeles
més adaptada al model
basat en la comptabilitat de costos,
polítiques sanitàries del Departasanitari català ofereix
queincorporiindicadorsdequalitat,
mentdeSalut.
oportunitats de millora
satisfacció i eficiència econòmica;
Lareformulaciódel’ICStambéha
que no podem
aprovar els pressupostos de les entidebeneficiarlaciutadaniaaquidóna
menysprear.
tats i els seus plans d’inversions; defiservei, ja que cada entitat filial podrà
nirlesbasesdelespolítiquesderecursos
organitzar-se per adaptar-se millor a la
humansdelGrupigarantir-nel’aplicacióales
realitat local i a les necessitats de salut de la
filials;responsabilitzar-sedelessinergiesielsefectes
poblaciódelseuterritori.Tambémilloraràl’eficiència
escala entre les entitats filials; liderar la interlocució
dels serveis assistencials, cosa que s’ha de traduir en
externadelGrup;assumirelssistemesglobalsdeconmésaccessibilitatimésqualitat,s’establiràuncontacte
trolfinancer,d’activitatidequalitat,igarantirl’úsiel
mésproperentreelsequipsgestorsilacomunitatidisdesenvolupamentdelssistemesd’informaciócomunsi
minuiràlacàrregaburocràticapertaldesermésàgils
compartitspertoteslesfilials.
al’horadedonarrespostaalademandaassistencial.
Pelquefaalsprofessionals,latransformaciódel’ICS
ha de permetre assolir diferents nivells de coresponsabilització en la gestió i la presa de decisions i una
interlocuciómésoperativaambl’equipdirectiu.Tambéfacilitaràpodercomptarambequipsdetreballmés
motivats, introduir incentius lligats a resultats clínics
id’eficiència,afavorirlaretencióil’atracciódetalent
Comjahemesmentat,lafinalitatd’aquestprojecteés
i generar cultura de rendició de comptes dins l’equip
disposar d’una estructura organitzativa àgil, flexible,
assistencialialsaltresgrupsd’interès.
permeablealesnecessitatslocalsiambméscapacitat
degestió.Ésimportantinsistirqueestractadedotar
l’ICSdelsinstrumentsdegestióquetéqualsevolempresapúblicadelsector,pertalquesiguiunproveïdor
de serveis de salut adaptat a les característiques del
modelsanitaricatalàitinguilamateixarelacióambel
Servei Català de la Salut que la resta d’entitats públiquesdelsistema.
Elpassat23defebrerde2012elConselld’Administració
En aquest context, el projecte de transformació
de l’ICS va acordar autoritzar l’inici dels tràmits
de l’ICS en una empresa pública de serveis
administratiusnecessarisperalacreacióde
de salut més adaptada al model sanitari
duesentitatsfilialsdel’ICSambpersonaL’hospital
català ofereix oportunitats de millora
litatjurídicapròpia,amblafinalitatque
i els equips
quenopodemmenysprear.
properamentespuguinconstituir.
d’atenció primària que
Al’ICSmateixialsistemasanitari
L’hospitalielsequipsd’atenciópriiniciaran les experiències
català en general, aquesta evolució
màriaqueiniciaranlesexperiències
demostratives són l’Hospital
elspermetràaconseguirmillorsredemostrativessónl’HospitalUniverArnau de vilanova de Lleida
sultats assistencials mitjançant una
sitari Arnau de Vilanova de Lleida
i el conjunt dels 26 equips
descentralització efectiva de la gesi el conjunt dels 26 equips d’atenció
d’atenció primària de
l’ics a girona.
tió dels centres, apropar la presa de
primària de l’ICS de Girona. Aquests

oportunitats que ofereix
el projecte

La progressió com a element
definitori del procés de canvi
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tacomacentredereferència.Lamajorautonomiade
gestiódelconjuntdels26equipsd’atencióprimàriade
l’ICS de Girona permetrà avaluar, sobretot, l’eficàcia
de desenvolupar un model col·laboratiu centrat en el
paciententrel’atencióprimàriadel’ICSil’atencióhospitalària comarcal de la regió sanitària, en termes de
coordinació i d’integració de l’assistència, i no pas en
termesdetitularitatdelagestió.

un nou ics, àgil,
descentralitzat, eficient
i sostenible
L’alternativaaaquestprojectedetransformaciópassa
per no canviar res i deixar que l’ICS continuï trenta
anysmés,perexemple,funcionantcomunorganisme
administratiuinocomunaempresapúblicadeserveis
desalutatotselsefectes.Allargtermini,ésindubtable
queaquestamancad’adaptacióal’entornpottenirconseqüènciesnegativesperatothom.
Per això volem que l’ICS evolucioni i es configuri
com una veritable empresa pública àgil, descentralitzada, eficient, sostenible, competitiva, adaptable als
canvisiproperaalesnecessitatsassistencialsdelapocentress’hanescollitperlamajorfacilitatquepresenblació,unaempresapúblicaquedisposidelsmateixos
tenal’horad’avaluarelmodelentermesderesultats
instruments de gestió i de les mateixes regles de joc
assistencialsid’eficiència,uncopvaloradalasituació
quelarestad’empresespúbliquesdelsectorique,com
del’entornenquèactuen.
jahafetdurantgairebétresdècades,continuïliderant
L’HospitalArnaudeVilanovaéselcentredereferènl’assistència,ladocènciailarecercabiomèdicaquees
ciadelescomarquesdeLleida.Elfetdedotar-lodemés
faalnostrepaís.
autonomiadegestióajudaràamanteniripotenIesticconvençutquel’agilitatilaflexibilitatque
ciaraquestlideratgeenelterritori,aixícom
possibilita aquesta nova fórmula, sense peracrearaliancesestratègiquesambaltres
dreelrigorilatransparènciaenelcontrol
volem
que
centres de la seva àrea d’influència,
ielseguimentdel’organització,hande
l’ics evolucioni i
com ara l’Hospital de Santa Maria,
permetre que l’ICS deixi de remar a
es configuri com una
l’HospitaldeTrempol’AtencióPricontracorrent i es posicioni dins el
veritable empresa pública,
mària de Lleida, que permetran
sistemacomunproveïdordeserveis
àgil, descentralitzada, eficient,
aprofundir en el seu rol d’hospital
de salut en igualtat de condicions
sostenible, competitiva,
dereferència.Tambédisposaràde
amblaresta.
n
adaptable als canvis i
més capacitat de resolució de propropera a les necessitats
blemes de salut complexos que ara
assistencials de la
població.
s’han de resoldre fora de les comarquesdePonent.
La Regió Sanitària de Girona disposa d’una xarxa àmplia de centres hospitalaris comarcals perfectament sectoritzada, liderats per
l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep True-
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Les entitats de base associativa
(eBA) en la gestió dels serveis
d’atenció primària a Catalunya:
un model que cal estendre a
tots els nivells assistencials
aLBert LedesMa casteLLtOrt

eN aQuest articLe s’expliquen les bases conceptuals del

model d’autogestió català, conegut també com a model
eBa. Inclou, a més, una referència històrica al procés de
creació del model i al posterior desenvolupament que
ha tingut a Catalunya, les dificultats per estendre’l a més
centres per raons polítiques i socials, i la manca d’un
impuls polític ferm i decidit. en temps de crisi econòmica,
les dades que s’aporten sobre el cost mitjà d’aquests
centres n’avalen l’extensió; els resultats en termes de
satisfacció dels professionals i dels usuaris la fan molt
recomanable, i més si tenim la constatació que els
resultats de salut se situen en la banda mitjana o mitjanaalta de tots els centres de Catalunya. També s’hi fa una
anàlisi dels aspectes presumiblement negatius que es van relacionar amb aquest model de gestió i s’hi aporten
arguments per rebatre’ls a partir de l’experiència adquirida i del resultat de les diferents avaluacions que s’han
portat a terme. així mateix, l’article conté els arguments segons els quals caldria estendre el model d’una forma
decidida a tot el territori: segurament un projecte professional compartit amb l’Institut Català de la salut al si d’una
entitat de base associativa seria un bon sistema per aportar visió de futur i expectatives a uns professionals que
assisteixen impotents a una pèrdua de valors de l’atenció primària de Catalunya. si sumem a la necessitat d’ajustar
la despesa l’evidència que el millor model sanitari és aquell que té una atenció primària forta i resolutiva, podríem
concloure que el model eBa és la millor i potser l’única oportunitat que ens queda, a Catalunya, per fer realitat
aquestes dues premisses.
albert ledesma Castelltort és metge de família via MIr. Va
ser fundador de l’aBs de santa eugènia de Berga de l’Institut
Català de la salut, i en fou director. Va introduir la direcció per
objectius en la subdivisió Centre de l’Institut Català de la salut.
Fou promotor del model d’autogestió o eBa a Catalunya i soci
fundador de la primera eBa al nostre país: l’equip d’assistència
primària Vic slp. També va ser president durant quatre anys de
l’associació Catalana d’entitats de Base associativa i responsable operatiu del programa de prevenció i atenció a la cronicitat
del departament de salut. albert ledesma és president del Consell d’administració de l’eap de Vic slp.
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introducció
LesEBAfa15anysquegestionenserveisd’atencióprimària a Catalunya i han demostrat la seva capacitat
d’administrar empreses i gestionar serveis de salut. A
més, en les diverses avaluacions específiques del model o generals del sistema sempre han obtingut uns
excel·lents resultats en termes de salut i de satisfacció
delespersonesidelsprofessionals.Itotaixòs’haassolitauncostmenorquelamitjanadelcostdelsserveis
d’atenció primària de Catalunya. Sorprèn que, malgrat
aquestsresultats,lesEBAnos’estenguinmés,iesfadifíciltrobarlajustificaciód’aquestasituació.Intentaréexplicarelmodel,lespossiblesraonsdel’estancamentque
presentailaperspectivadefuturqueté.

Breu resum històric
El1995esvaaprovarlamodificaciódelaLOSC,quefeia
possiblelacontractaciód’unaEBAperpartdelCatSalut
pergestionarqualsevoldelsserveissanitarispúblics.El
1996esvacontractarlaprimeraEBA,l’equipd’atenció

39

primària(EAP)deVic,il’any2000,l’EAPAltCongost
OsonaSuddeCentellesil’EAPSardenyadeBarcelona.
Esvaaturardosanyslacreaciód’EBAielconsellerPomés,quevaocuparunsmesoselcàrrec,vapromoure’n
l’extensióelsanys2002i2003contractantelsEAPde
Sarrià, Vallvidrera i les Planes (dues àrees bàsiques de
salut),l’EAPVallcarca-SantGervasi(duesàreesbàsiques
de salut), l’EAP Poble Sec i l’EAP Dreta de l’Eixample
(dues àrees bàsiques de salut) a Barcelona, l’EAP Alt
CampOestdel’Alcoveril’EAPPeralada.Aquestfetdemostraclaramentquelavoluntatpolíticad’estendreel
modelésdeterminant.Méstard,l’HospitaldeSantJoan
de Déu va promoure una EBA de pediatres: Pediatria
dels Pirineus, Societat Cooperativa Catalana Limitada
Professional, per oferir un servei d’atenció primària i
d’hospitalalacomarcadel’AltUrgell.
Durant els dos mandats del govern tripartit es va
mantenirunaactitudcontràriaalmodelEBA,inicialmentambunaposicióideològicaradicalenelfonsi
en la forma, i més tard favorable en la forma i contràriaenelfons.Comaresultatpràcticd’això,nohi
va haver cap més EBA durant aquests anys. Ara, un
anyimigdesprésdegovernarCiU,nos’haobertcap
EBA,malgratquehihaelcompromísd’obrir-nedues
durant aquest any i el fet que la posició política ex-
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pressadaenelprogramaelectorald’aquestaformació
endubtequeunserveipúblicespuguigestionaramb
era clarament favorable a l’autogestió. De moment,
entitatsd’aquesttipus.Desdel2007,hihaunalleiesels fets i les actituds no concorden amb les prometatal específica de societats professionals que les ha
ses programàtiques, si bé les EBA en conjunt tenen
dotatd’unmarcjurídicpropiquegeneraseguretatals
uncostmitjàperhabitantianymoltpersotadeldels
socis,facilitalesrelacionsentreellsilasevaentradai
centrescatalans,entornd’un30%inferior,ambdasortidadelasocietatcomasocis.Lessocietatsprodes del CatSalut del 2010. La raó fa pensar
fessionalshandetenirunmínimdel75%deles
queelpreudelserveihauriadeserunfet
sevesparticipacionsenmansdelssanitaris
determinant, i més ara en la situació
ilarestapotestarenmansdequalsevol
el model eBA
econòmicaquevivim.Iencaraméssi
soci,entitatopersona,peròambdeterés una experiència
aquestscentresmillorenclaramentla
minades limitacions, com per exemd’èxit consolidada a
satisfacció dels professionals i, com
pleelfetdenopoderformarpartdels
catalunya, però està
subjecta
a
les
diferents
a mínim, mantenen els resultats de
òrgans d’administració de l’entitat ni
visions polítiques de
salut obtinguts pels altres models de
percebrebeneficis.ElDepartamentde
cada moment.
gestió. Per fer-ho entenedor, només
Salutvaferundecretdedesplegament
calexplicarquesielcostmitjàperhadel model que limita el percentatge de
bitantiany2010delesEBAs’haguéstrasparticipacionsdecadasociaunmàximdel
lladatatotselscentresd’atencióprimàriaca25%;pertant,encasquetotselssocistinguestalans,l’estalviglobalperalsistemadesalutl’any2011
sinaquestpercentatgehicaldrienquatreprofessionals
hauriaestatde900milionsd’euros,moltmésqueel
sanitaris,otressihihaguésunsocinoprofessionala
quevangenerarlesretalladesqueesvanfer,lesquals
l’entitat.Persotad’aquestpercentatge,elsmateixossoesvansituarenels600milionsd’eurosinovancomcisdecideixenquantsprofessionalspodenformarpart
portarcapcanvidemodelod’estructura.Algúhaurà
del’entitat,sensecaplímit.Siungrupdeprofessionals
d’explicarlaraódenoestendreaquestmodelaaltres
vol presentar-se a un concurs públic per accedir a la
centresiperquènoesmostracapinterèspermilloprovisiód’unserveihadeconstituirlasocietatdavant
rar l’eficiència i la implicació dels professionals en
denotari,fer-neelsestatuts,determinarelpercentatge
l’atencióprimàriacatalanaialtresnivellsassistencials
quetindràcadascundelsprofessionals,decidirdequidesd’unprojecteprofessionalatractiuiincentivador.
nafórmulad’administracióesdotal’entitat,registrar-la
alscol·legisprofessionalscorresponentscomaentitat
professionalipresentar-sealconcurs.Elstràmitsper
constituirl’entitatcostenuns4.000euros.Enelconcursesvaloraelfetqueentreelssocishihagiprofessionalsquesiguintitularsd’unaplaçacomaestatutari
ofuncionari,iméssitreballaenlazonacontractada.

Aspectes rellevants
del model

El model permet la contractació pública d’entitats de
baseassociativadeprofessionalspergestionarserveis
sanitarispúblics,jasiguind’atencióprimària,hospitalària,sociosanitàriaodesalutmental.S’hafetidissenyatperpromoureelpasdeprofessionalssanitarisde
la gestió pública, estatutaris de la Seguretat Social o
funcionaris,alagestióprivada,ambunarelaciólaboral
icomacopropietarisdel’entitat.Lafórmulajurídica
potsercomasocietatlimitada,cooperativa,cooperativa laboral o anònima. Fins ara, la majoria d’entitats
han optat per la societat limitada, que té una àmplia
experiènciaenelmónprofessionalcomainstrument
jurídic que permet inserir la seva activitat professional.Totesellestenenànimdelucre,unacondicióque
elshacomportatuncorrentd’opiniócontrariqueposa

És difícil administrar
una societat i gestionar
el servei?
Noésunatascagairecomplicadasemprequeesdonin
unescondicionsmínimes.Calqueelsprofessionalsque
forminpartdelprojectesiguinexpertsenelserveique
haurandegestionar,comhohauriendesertotselsdirectors d’equip. També pot ajudar-hi el fet que algun
d’ells hagi exercit de director d’un d’aquests serveis, i
encaramillorsihohafetenuncentreambunaàmplia
autonomiadegestió.
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Els professionals i, per tant, l’entitat que constiprestació pública, etc. Aquests serveis privats millotueixenhadedisposard’unprojecteempresarialque
ren les retribucions dels professionals i els resultats
aposti per una millora substancial del servei que hi
de l’entitat i, per tant, milloren les expectatives del
haviafinsaleshoresentotselsàmbits:satisfacciódels
projecte.
clientsidelsprofessionals,costdelservei,resultatsde
salut, accessibilitat, condicions de manteniment dels
locals,confort,etc.Encasdenopoderaportarmilloresalquejahihavia,ésmillornointentargestionarel
servei;vulldir,ambaixò,queestractad’unprojectede
baseprofessionalqueapostaperunamilloradelservei
públic.Noespotconfondre,defetnohapassatencap
EBA,ambunprojecteempresarial,enquès’inverteix
La gestió dels recursos humans és l’aspecte més rellecapitaliesbuscaelseurendiment,jaquenoéspossivantdelprojecteienelqualesfonamentalaraódeser
blefer-hoenlescondicionsenquèescontractaelserdelmodelEBA,jaquetécomamissióqueelsprofesveipúblicdesalut.
sionalssanitarispuguingestionarunserveiamb
Lagestióeconòmicaésfàcilinorequelamàximaautonomiadegestió,queelsciutadans tinguin un millor servei i hi hagi
reix grans coneixements empresarials,
per participar
unes millors expectatives professionals
no és un servei que hagi de competir
com a soci i
en tots els aspectes. Considerant que
pervendreelseuproducteitégaranadministrador en una
el75-80%deladespesad’aquestesentitunmínimd’ingressosanualsperal
eBA no cal ser un expert
titats són en recursos humans, fer-ne
servei públic que n’assegura la conen gestió d’empresa, però
unagestióacuradaésunaspecteclau
tinuïtat. Sí que comporta alguna disí un líder en el servei
peral’entitatielseufutur.
ficultatelfinançamentdeldeuteper
d’atenció primària.
Hi ha dos aspectes bàsics en
l’endarrerimentdelspagamentsquefa
l’estratègiadegestiódelpersonal:elprielserveipúblic,especialmentenaquests
darrersanys.Ambassessoramentextern,si
mer és el fet de donar expectatives creïcal,idelesentitatsexistents,espotgestionar
blesdeparticipacióenlapropietatdel’entitat
aquesttemasensegairesdificultats,ifinsaracapentiatotselssanitarisenfunciódelasevaaportació,més
tathatingutproblemesimportants.ToteslesEBAexisenllàdelseuroldesanitariidelasevaimplicacióen
tentshantancatsensedèficitentotselsexercicis,tot
l’empresa. El segon aspecte és transmetre al persoiassumirunrisceconòmicenlagestiódelafarmàcia;
nalqueelsguanysdel’entitatesdedicaranenlaseva
pertant,desprésdesetzeanysd’experiènciaes
major part a retribuir el personal mitjançant
potdirqueungrupdeprofessionalssanitael sou i els incentius; cal fer-ho des de la
L’ànim
ris interessats en un projecte de serveis
transparència dels resultats econòmics,
de lucre no
publicant-ne els balanços, i establint
sòlid i sense experiència empresarial
és negatiu per
quin serà el percentatge dels excepot gestionar una EBA amb garanties
si mateix, ans al
dentsafinald’anyqueesrepartiranen
d’èxit.Laprovadelnostreèxiteconòcontrari, és un estímul
forma
d’incentius entre el personal i
micéslaconfiançaqueenshemguaper a l’eficiència i per
quinenformadebeneficisperalssonyat davant les entitats bancàries pel
evitar pèrdues
cis.Almeuentendre,aquestdarrerperfetd’haverafrontatlesobligacionsque
econòmiques.
centatgenohadesobrepassarel20%del
hi havíem contret, fins i tot en aquests
total dels excedents. Fer-ho així garanteix
moments difícils des del punt de vista
econòmic.
laimplicaciódetothomenlagestióeficientde
Hihapossibilitatsrealsdecomplementarlafactul’entitat al llarg dels anys, atès que, en cas contrari,
raciópúblicaambactivitatprivadadiferentdelaconelprojectes’esgotaalcapdepocsanysideixadeser
tractadaolamateixaofertaaclientsdiferents.Entre
incentivadorperalsprofessionals.
El secret de l’eficiència d’aquestes entitats i de la
altresactivitats,calesmentarperordred’importància
sevacapacitatpermantenirméssatisfetselsprofesenlafacturaciól’odontologia,elsassaigsclínicsamb
sionals,siguinsocisono,queenaltresmodelsdegesla indústria farmacèutica, la medicina alternativa, la
facturació a tercers en accidents no coberts per la
tiórauenelfetdeparticipardeformasubstancialen

gestió dels
recursos humans
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elrepartimentdelsexcedentsitambéenlacapacitat
degestióquetécadaprofessionalenelseullocdetreball.Aquestsegonaspectecomportaqueelprofessionalmateixs’hiimpliqui,perrespondreal’autonomia
queliconcedim;comaconseqüènciad’això,l’empresa
éspotgovernarambunorganigramamolthoritzontal, que millora els costos de producció del servei.
Aquestesentitatstambétenenuntramdemilloraen
lagestiódelescompresdematerialideserveis:elfet
depagara30o60diesfacilitaobtenirunspreusmolt
competitius i rebaixar costos. Finalment, cal remarcar el bon ús del material i de les instal·lacions per
partdelpersonalidelespersonesqueutilitzenelservei,cosaqueencarafaméseconòmicelmanteniment
delsequipamentsiedificis.

mites i realitats que
impregnen o contaminen
el model
Elfetdeserentitatsmercantilsi,pertant,ambànimde
lucre ha dificultat més l’acceptació d’aquest model per
partdelsaltresprofessionals,delssindicatsidelspartits
políticsd’esquerra.Encaraara,imalgratelsresultatsde
lesavaluacionsielsresultatsfetspúblics,hihauncorrentencontradelesEBAiafavordelagestiópública
delsserveis.

Arguments en contra del model
pel fet de ser entitats amb ànim
de lucre i realitat d’avui dia
contractaran menys personal
per tenir més beneficis a final d’any
Lesxifresdepersonalsónpúbliques,contrastadespel
CatSalut,idemostrenquenoésveritataquestaafirmacióqueesfeia,iqueencaraesfa.Síqueésveritatque
lesràtiosperestamentspodenserdiferentsdelesque
preveiaeldecretdereformadel’atencióprimària,com
hoésenaltrescentres.Enlasituacióenquèenstrobem,elfetdegestionarelserveiambmenysrecursos
i mantenir prestacions i resultats de salut tampoc no
hadeserunargumentencontradelmodelidelaseva
extensió.

Faran menys proves complementàries per
millorar els resultats econòmics de l’entitat
Lesdiversesavaluacionsfetesfinsavui,quevandesde
lesespecífiquesdelmodelfinsalesgenèriquespercompararmodelspassantperlesanualsdelCatSalut,demostrenquealesEBAesfanmésprovescomplementàries
que en la resta de centres, la qual cosa contradiu amb
fetslesafirmacionsqueesfeien.Probablements’hiportenatermemésexploracionsdelaboratoriiradiològiquesperaugmentarlacapacitatderesoluciódelsserveis
i sense que el cost d’aquestes proves sigui un incentiu
per no fer-les i derivar els pacients a altres serveis. Si
coneixeselcostdelesexploracionsielseuimpacteen
el total del pressupost, entorn del 5%, entens que per
mésqueestalviïsenaquestcapítoldedespesa,nomodificaràs els resultats de forma consistent. En aquests
momentsésunargumentendesús.

el fet de participar en la gestió econòmica
condicionarà la pràctica assistencial i modificarà
les prioritats de la pràctica clínica
Aquestargumenttambéhaquedatobsolet,jaqueelsresultatsentermesdesalutobtingutsdurantaquestsquinzeanysnodemostrenquesiguiaixí:toteslesEBAtenen
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Avantatges del model
La implicació dels professionals
en la provisió del servei

resultatscomparablesalsdelamitjanadelsaltrescentres,
ialgunessesituendeformasostingudaenlabandaalta
delsresultatsdesalut.Aquestsanysdecrisihanmodulat
aquestargument,aratothomtéclarqueelcostdelservei
ésdeterminantiquecalconsiderar-loentotmomentper
fer-hotanbécomespuguidesdelpuntdevistaprofessionalalmenorcost,ésadir,calsermolteficient.

ElsprofessionalsquetreballenalesEBAtenenelseu
futurprofessionallligataldel’entitatperalaqualtreballen. Mantenir-se en la provisió és l’element més
determinant per al seu futur; per tant, assolir els resultatsqueelsfixal’entitatcontractant,enaquestcas
elCatSalut,éselprimerobjectiuperalconjuntdeprofessionals de l’EBA. L’aportació de cadascú és importantieltraspàsdelriscqueespromoudesdel’entitata
cadallocdetreballfaquetothomquediimplicatenel
projecteienelsresultatsassolits.Aquestasituaciós’ha
reforçatelsúltimsanysperlapèrduadeconfiançaide
seguretatenelsistemadegestiópública,itambéper
l’escassademandadeprofessionalssanitarisquehiha
enaquestsmoments.Seguramentlasituaciómillor,la
méssatisfactòria,peraunprofessionalsanitariaCatalunyaéstreballarenunaEBA,iméssin’éssoci.

La capacitat d’adaptar-se als canvis
el fet que hi hagi molts proveïdors augmenta
els costos de transacció

Les EBA són entitats petites pensades i creades per
gestionar uns serveis sanitaris i obtenir els millors
resultats amb el menor cost possible. Per fer-ho posLacontractaciód’aquestscentres,sensediferènsible,hand’adaptarpermanentmentl’estructura
ciesrespectealadelsaltrescentresdegesi l’organització a les necessitats del servei i
tió no pública, comporta unes despeses
als objectius o les prestacions contracel model eBA
administrativesal’inicidelaconcessió,
tades pel CatSalut. Si fem un repàs de
és una experiència
en la seva renovació i anualment per
l’evolució dels centres gestionats per
d’èxit consolidada
fixarelpreudelserveiidelsobjectius
EBA,veuremquehansabutadaptara catalunya, però està
se en cada moment sense generar
de salut o d’altra mena que l’entitat
subjecta a les diferents
conflictes laborals o sindicals i sense
compradora fixa per a tothom en
visions polítiques de
afectar la satisfacció dels professiocada moment. Aquestes despeses són
cada moment.
nals. Aquest és un element qualitatiu
inherents al fet de tenir un model saespecíficdelmodelquecalconsiderari
nitarienquèlacomprail’avaluaciósón
que,persimateix,afegeixvaloralsistema.
elementsclau,lacontractaciódel’atenció
primària en el nivell d’equip és una condició
necessària per desenvolupar un model eficient i
La participació en la gestió
equitatiu.Malgrataixò,lesdespesesqueesgenerenen
latransacciónosónsuperiorsalesd’introduirunapodel risc econòmic del sistema
líticadedireccióperobjectiusenunsistemadegestió
pública.Pertant,elbalançdecostosnovaencontrade
El model EBA va promoure i introduir per primera
lacontractaciódecentresprivats,siguiquinasiguila
vegadaelconceptedetraspàsderisceconòmicenla
sevatitularitatjurídica.
gestió de les proves complementàries i en la despesa
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de farmàcia. L’Equip d’Assistència Primària Vic SLP
coméselserveiideterminaralllargdeltempssicompleix
vaserlaprimeraentitatque,enlaconcessióperala
elscriterisd’acreditacióidequalitatrequerits.Pertant,disgestiódelservei,vaassumirelriscenlagestiódelaboposad’instrumentspermillorarelserveiifinsitotperreratoriideradiologia:finsaquellmoment,elCatSalut
tirarlaconcessióal’entitatproveïdorasinoprestaelservei
abonavadirectamentisensefiltremoderadorlesproamblescondicionsrequeridesideformacontinuada.Així,
ves generades per qualsevol proveïdor. Amb això, el
doncs,elCatSalutassoleixlamàximacapacitatdecompra
CatSalutvafixarunlímitenladespesad’aquestcapítol,
id’avaluaciódelsserveisipotmodular-losenfunciódels
persobredelaqualelmateixproveïdoresfeiacàrrec
seusinteressosoperraódecanvisenlesnecessitatsde
de la despesa, i ho va estendrea tots els proveïdorsi
servei.Aquestescondicionsenl’àmbitdelacontractació
per a totes les proves complementàries. També es va
sónlesquehauriendetenirtoteslesentitatscontractades
introduir el risc compartit en la despesa de farmàcia
perfercreïbleelmodelsanitaricatalà.Pertant,l’aportació
entre proveïdor i CatSalut a petició de l’EBA de Vic;
delmodelEBAenaquestsentitésrellevantihauriadeser
eral’única,enaquellmoment,ivasignificarl’inicienel
referentperalmodeldecontractaciódetoteslesentitats
controldeladespesad’aquestcapítol.Ielque
aCatalunya.
ésmésimportant,toteslesEBAhanassumitlagestiódelsserveisalpreuqueha
fitxatelCatSalut,sensegenerardèfiLa implicació de
citiimpulsantunapolíticadegestió
tots els professionals
de recursos humans en què els ind’una eBA és l’aspecte que
centiuspersonalitzatssónunapart
en garanteix l’èxit i dóna
identitat pròpia al projecte
importantperassolirbonsresultats
i el diferencia dels altres
econòmicsidesalut.
Vivim un moment en què la situació
models de gestió.
econòmicaobligaràafercanvisestructuralsenlasanitatpúblicaespanyola,i
La seva raó d’existir, ser el millor
també en la catalana. El finançament de
proveïdor del catsalut
lasanitatcanviaràacurtomitjàterminiper
fer sostenible el millor model possible de sanitat
LesEBAnotenenaltreobjectesocialquedonarelmillor
finançada amb recursos públics. Per tant, hi haurà un
serveipúblicpossiblealcostquedeterminielCatSalut,de
augmentdelaparticipacióperpartdelespersonesenel
maneraqueelcontractedeserveisesfarealitatenelsentit
finançamentdelsistemaounadelimitaciódelesprestamésamplidelaparaulaisensealtresinteressos.Ésadir,
cionsenelsentitdegarantirlesquesónbàsiquesideixar
l’entitatcompradoraiavaluadorapotincidirplenamenten
larestaalainiciativaindividual.Afrontaraquestreptei

visió de futur i encaix
del model
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adaptar-sealscanvisquegeneriaquestanovarealitatés
nya2011-2015ielquetotselsmetgesdefamíliahavíem
l’objectiudequalsevolproveïdor.
somiatalsinicisdelareformadel’atencióprimària. n
CrecqueelmodelEBAtéaramésraódeserquemai
per diversos motius. El primer és la seva eficiència,
demostradadurantaquestsanysidutaatermesense
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El futur de les EBA a Catalunya està lligat al futur
vol.3,núm.1,pàg.73-81.
de l’ICS i a la seva divisió territorial, encara pendent
•Llei11/1995,de29desetembre,demodificacióparcialdelaLlei
d’articular.Elprojectes’hadeconstruirambunmissat15/1990,de9dejuliol,d’ordenaciósanitàriadeCatalunya.
ge professional clar i transparent, en què l’ICS
•Ley2/2007,de15demarzo,desociedadesprofesionales.
mateixdeixiclaralasevavoluntatdetrebaBOE,núm.65,16defebrerde2007,pàg.11246-51.
llar amb els professionals per oferir la
el model
milloratencióprimàriaaCatalunya.
eBA
pot
contribuir a
Perfer-ho,elmodelEBAdónaresla
reformulació
de l’institut
posta adequada a les necessitats
català de la salut: projectes
decanvidelagestiópública,els
compartits amb la participació dels
professionals i sanitaris es poprofessionals i de la institució al si
denassociarenunaentitatprod’una eBA poden oferir expectatives
fessionaliafrontarelfuturamb
de futur professional i donar prestigi
capacitat de competir com a
social a l’atenció primària, la qual
proveïdorsperaunfuturprofescosa pot reforçar el seu paper i la
sionalmillor.Juntspodenferposimplicació dels professionals
siblequeelroldel’atencióprimària
que hi treballen.
sigui el que fixa el Departament de
SalutatravésdelPladesalutdeCatalu–
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l’experiència de la udiat
centre diagnòstic

i les principals característiques
i avantatges d’aquest tipus
de gestió
L’aNy 2012 La udiat ceLeBra el seu vintè aniversari,

LLuÍs dONOsO BacH

i aquest article vol ser un recorregut per les diverses
lluís donoso Bach és doctor en Medicina i especialista en raetapes per les quals ha passat el centre des que va
diologia. Va assumir la responsabilitat de la direcció executiva
iniciar l’activitat fins ara. això ens permetrà explicar
de la UdIaT Centre diagnòstic, sa des de l’inici i actualment ho
com s’ha gestionat i els canvis que hi ha hagut com a
compagina amb la direcció del Centre de diagnòstic per la Imatconseqüència de les circumstàncies del seu entorn i dels
ge Clínic (CdIC), a l’Hospital Clínic de Barcelona.
condicionants del sector.
la UdIaT ha estat:
rOser MuÑOZ GarcÍa
• Un consorci públic, en què la rendició de comptes es
feia directament al seu Consell de Govern.
roser Muñoz García és diplomada en Ciències de l’educació i
• Una societat anònima (instrumental), en què el seu soci
màster en Gestió i direcció d’empreses per la Universitat autònoma de Barcelona. És la directora de Gestió i administració de
únic és la Corporació parc Taulí i la rendició de comptes
la UdIaT, on va començar a treballar des dels seus inicis.
es feia, i es continua fent així, al Consell d’administració
de la pròpia societat i a la Junta General d’accionistes,
que és el Consell de Govern de la Corporació parc Taulí.
en ambdues etapes, l’entitat s’ha gestionat sota el principi d’autonomia de gestió. Mentre que en la primera etapa,
quan era consorci públic, l’autonomia de gestió estava absolutament tutelada pel servei Català de la salut, ja
que tant l’activitat realitzada com les tarifes eren marcades pel pagador, en la segona etapa la UdIaT es va trobar
immersa en el “mercat” dels productes diagnòstics amb la descentralització dels productes intermedis de l’any
1999.
Ha estat una experiència singular pel caràcter públic de l’entitat en contrast amb la cultura empresarial, una situació
en què ha estat involucrada com a conseqüència d’un mercat que l’ha obligat a comportar-se com una empresa
privada, excepte en la rendició de comptes i sobretot en el “repartiment” de recursos, que sempre s’han dirigit a la
millora dels seus processos i, com a conseqüència, a la millora de la qualitat assistencial.
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els antecedents
ElConsorciUDIAT(UnitatdeDiagnòsticperlaImatge
d’AltaTecnologia)vanéixerl’any1990amblaparticipacióeconòmicamajoritàriadelDepartamentdeSanitat
delaGeneralitatdeCatalunya.
Les corresponents aportacions dineràries es van
destinar a la construcció d’un nou edifici, ubicat als
terrenys cedits pel que llavors s’anomenava Consorci
HospitalaridelParcTaulídeSabadell,ial’equipament
necessaripertaldepoderportaratermeprovesdiagnòstiquesdetomografiacomputada(TAC)iressonànciamagnètica(RM).
El Consorci UDIAT, jurídicament establert com a
consorcipúblic,vacomençaratreballarambunaparelldeTACiunderessonànciamagnètica.Disposava,
amés,d’unaplantillade24persones,queesvaincrementarfinsa32amblaincorporaciól’anysegüentd’un
segonaparellderessonànciamagnètica,itotaixòubicatenunedificidetrespisosde500metresquadrats
per planta, aproximadament, que fou inaugurat el 25
defebrerde1992,arafatotjustvintanys.

elsrecursosdisponibles.Laconcentraciódedispositius
d’altaespecialitzacióid’elevatimpacteeconòmicsemblavaunabonasolució,iaquestvaserundelsmotius,
entred’altres,delaposadaenmarxadelaUDIAT.
Podríem dir que el naixement de la UDIAT va ser
conseqüència d’una crisi econòmica, la dels anys noranta.

La funció de recerca

els motius del projecte
L’any1991nototselshospitalscatalanspodiendisposar
d’un equipament del que llavors era “alta tecnologia”,
comelsTAColesRM,fonamentalmentperl’elevatcost
delesinversions,peròtambéperlamancaderadiòlegs
especialistesenaquestestècniques.
EnaquellmomentlapràcticatotalitatdelsdispositiusdeTACiRMerenfísicamentalaciutatdeBarcelona,ilarestadelapoblaciós’hihaviadedesplaçarper
fer-seaquesttipusdeproves.
Aquestsdosfactors,l’econòmicilacoberturapoblacional,vanserelsmotiuspelsqualslaGeneralitatva
posarenmarxalaUnitatdeDiagnòsticperlaImatge
d’AltaTecnologiaalVallèsOccidental.D’aquestamanera,escobrienlesnecessitatsd’aquesttipusdeserveis
alarestadecomarquescatalanesforadel’àmbitdela
ciutatdeBarcelona.
Calrecordarquel’any1991estàvemimmersosenuna
crisieconòmicaque,sibénopresentavalescaracterístiquesglobalsactuals,síqueteniaconseqüènciessimilars:comara,esbuscavensolucionsperdonarlamillor
coberturasanitàriaidelamillorqualitatpossibleamb

Un altre dels objectius inicials del Consorci UDIAT
vasereldesenvolupamentdetecnologiesdelainformaciórelacionadesambelprocessament,l’anàlisiila
transmissiód’imatgesmèdiques.Aquestafuncióesva
iniciaramblacol·laboraciódelaUniversitatAutònoma
deBarcelona.
Perportaratermeaquestobjectiuesvacontractar
personal especialitzat, fonamentalment enginyers de
telecomunicacions.

La posada en marxa
Així,doncs,enl’escenariquehemexposat,elConsorci
UDIATesvaposaratreballarambuncatàlegdeproducteslimitatenlarealitzaciódeprovesdiagnòstiques
deTACiRM.
Jaenl’elaboraciódelprojecteUDIAT,esvadecidir
abordarl’activitatassistencialorganitzadaperespecialitats, òrgan-sistema, en comptes de fer-ho per tècniques.Esvaconsiderarques’haviad’oferirunabordatge
amplidelespatologiesdelspacients,nolligataltipus
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el desenvolupament

de recurs utilitzat i sí a uns professionals que podien
oferirunabordatgeintegral.
Aquest enfocament organitzatiu va fer necessari
arribaraunacordambelConsorciHospitalaridelParc
Taulípertaldecompartirlaplantilladeprofessionalde
l’àmbitdeldiagnòsticperlaimatge,afid’estructurari
completarladimensiódelpersonalenl’àreaassistencial.
Aquestacordvaquedarreflectitenuncontractede
prestaciódeserveisassistencialsquemésendavantes
vaampliaraunaltretipusdeserveis:elmanteniment
delesinstal·lacions,lacompradematerials,etc.
La filosofia organitzativa del Consorci UDIAT i la
proximitatfísicaambelConsorcidelParcTaulívafer
necessàrialacol·laboracióentreambduesentitatsdes
delprimermoment,il’evoluciódelaUDIAThaanat
sempre acompanyada de la mà del Parc Taulí, que, a
més,haestatsempreelseuprincipalclient.
Per tant, de bon començament ja es van gestar les
basesdeldesenvolupamentdelaUDIAT:d’unabanda,
unaorganitzacióenquèelprotagonistaeraelprofessional i els seus coneixements, i no la tècnica; d’altra
banda,unaplanificaciódefuturpelquefaalestecnologiesinformàtiquesd’imatgeradiològica,iencaraun
tercer factor: l’estreta col·laboració amb el Parc Taulí
deSabadellentotselsàmbits,elsassistencialsielsde
relacióeconòmica.
LagestióinternadelaUDIAThaestaticontinuaessent,ahoresd’ara,directamentrelacionadaambaquellagestacióinicial.

El finançament de la UDIAT es realitzava mitjançant
convenisanualsambelServeiCatalàdelaSalut(SCS).
EraelmateixSCSquidecidiaquinesproveshaviadefer
laUnitatiaquinpreuleshaviadecobrar.Il’SCStambé
marcaval’activitatmàxima,ambtramsdemarginalitat
en el contracte. De fet, totes les demandes d’aquest tipusdeproves,abansd’arribaralaUDIAT,passavenper
l’Agència d’Avaluació de Tecnologies de la Generalitat,
onse’ncomprovavalaindicació.Alcapd’untemps,la
demandaesvaincrementartant,queesvanproduirllistesd’esperaimportants.
Endefinitiva,l’etapaenquèlaUDIATvaserjurídicamentunconsorcipúbliclagestióvaestartuteladai
hivahaverpocmargedemaniobra,sitenimencompte que es tractava d’una situació amb “autonomia de
gestió”,peròsíqueesvanpodergestionarelsrecursos
generats.
Durant aquest període, la UDIAT va tenir resultats econòmics positius, que van ser conseqüència
de l’increment d’activitat. Com que les inversions en
equipamentvanserd’unimportelevat,amesuraque
elvolumdeprovesanavacreixentbaixavenelscostos
d’explotació, ja que el cost derivat de la maquinària
era,sifanofa,el80%deladespesa:commésactivitat
menyscostperprova.
Aquestsrecursosgeneratsdurantanysvanpermetre
realitzarnovesinversions,quevanmillorarlesllistes
d’espera, gràcies a la renovació de l’equipament existentiunnouTAC.Tambévanpermetrecontinuaramb
el desenvolupament dels productes informàtics de
transmissió d’imatges, que tot i que es finançaven en
part mitjançant projectes de recerca europeus, comportavenunadespesainternasignificativa.
LaUDIATpresentava,l’any1999,unasituacióeconòmica solvent, sense necessitat de cap més aportació
econòmicadelaGeneralitat.

La descentralització
dels productes intermedis
L’any1999,elServeiCatalàdelaSalutvadecidirdescentralitzarelsproductesintermedis,ésadir,totesaquelles
provesnofinalistesigeneralmentdiagnòstiques.Entre
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Abans de la descentralització
Qui
sol·licita

Qui
realitza

després de la descentralització
Qui
paga

scs distribueix el pressupost per aquest concepte

Hospitals

Qui
sol·licita

centre públic

Assistència
primària

Hospitals
Assistència
primària

centre privat

scs

Altres hospitals

concert

aquests productes hi havia els TAC i les ressonàncies
magnètiques.
L’SCSvadistribuirlesdespesesquehaviad’afrontar
peraquestsconceptesacadascundelshospitalsicentresd’atencióprimàriaambelsqualsteniacontractada
activitatclínica(ICSihospitalsconcertats),ésadir,es
vaderivarelriscasseguradoralscentresihospitalsque
demanavenlesproves.
A partir d’aquest moment, la UDIAT va deixar de
tenir concert amb l’SCS. La demanda havia d’arribar
directamentdelscentressol·licitants,elsqualstenien
plena llibertat d’escollir el seu proveïdor de serveis
diagnòstics.
Lesconseqüènciesd’aquestnouescenarivanserles
següents:
• Es va incrementar l’oferta, ja que tots els hospitals
que disposaven de TAC i RM, tant si eren públics
comprivats,vanveurel’oportunitatd’incrementarla
sevaactivitatsortintalmercat.
•Esvacontenirlademanda,perquèelshospitals,pel
fet d’haver d’administrar un pressupost propi, van
prioritzar més les sol·licituds d’aquest tipus de proves.
•Lacompetènciaielmercatvanproduirunadisminuciósignificativadelspreus,finsaun25%menysdel
quepagaval’SCS.
Aquestnouescenarivatenirdiversesrepercussionsala
UDIAT,comaraelfetqued’unsolclientvampassara
tenirtresgrupsdeclients:l’HospitaldeSabadell(CorporacióParcTaulí),l’ICSialtresclients(mésdequaranta).
Amblamajoriajaestenientractes,enl’àmbitassistencial,derivatsdel’activitatrealitzadadesdel’inicidela
UDIAT.
Per tal de mantenir i d’incrementar la cartera de
clients, la UDIAT es va veure obligada a incorporar

Qui
paga
Qui
realitza

centre públic
o privat

dinslasevagestiótemescomlafunciócomercial,cosa
quevacomportarunincrementsignificatiudelscostos
administratius.
Esvaaconseguirincrementarl’activitatun13%,però
no es va poder compensar la disminució d’ingressos,
quevaserd’un12%,deresultesdeladisminuciótan
importantdelestarifes.
Comaconseqüènciadelarenovaciódel’equipament
realitzadaenelsúltimsanysabansdeladescentralització,quepermetiaabaratircostositenirméscapacitatproductiva,l’impactedelareducciód’ingressosno
vaprovocarpèrduesenl’explotació.Totiaixò,aquest
nouescenarijaensposavaenunasituaciómoltmés
complicada, ja que depeníem al 100% de les nostres
“vendes” i dels resultats econòmics per tal de continuarfentinversionsiincrementarelcatàlegdeproductes.

L’anàlisi de la nova situació
Oferint al mercat proves de TAC i RM hi havia poques possibilitats de mantenir-se. D’altra banda, durant aquests set primers anys de la UDIAT, la majoria d’hospitals ja havien instal·lat el seu propi TAC i
l’activitatsol·licitadad’aquest“producte”anavadebaixa.
Per tal de tenir més oportunitats es va veure que
oferintunagammamésampliadeserveis,enformade
paquets de productes diagnòstics, amb efectes sinèrgics,quepodiencomportarunamilloreficiènciadiagnòstica,tindríemmésoportunitatsdecompetirperla
carteradeclients.
AquestareflexióesvaferjuntamentamblaCorporació Parc Taulí, i va ser el principal motiu que la va
portaradescentralitzartoteslesprovesdiagnòstiques
del’HospitaldeSabadellcapaunanovasocietat.
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udiAt centre diagnòstic, sA
La societat anònima es va crear l’any 1999, coincidint
ambtotl’escenaricomentatabans.
EsvadissoldreelConsorciUDIATiesvantraspassar
totselsactius,elsdeuresilesobligacionsalanovasocietat.DesdelaCorporacióParcTaulíesvansegregar
lesactivitatsdeLaboratori,PatologiaiDiagnòsticper
laImatge.
La nova empresa tenia i té com a soci únic la CorporacióParcTaulí.Continuaessentuncentrepúblic,
peròesgestionacomunaempresamercantil:
• Subjectaalmarclegalifiscaldequalsevolempresa
privada.
•Subjectaalsrequerimentsd’unaentitatpública,com
aconseqüènciadelaconsideracióde“públic”delseu
únicsoci.
Unavegadarealitzatstotselstraspassos(eldelpersonald’unaempresaal’altra;launificaciódeserveiscom
laneteja,elmanteniment,lainformàtica;lavaloració
dels actius i consolidació comptable de tots aquests
moviments), trobem, analitzant el balanç resultant,
una empresa solvent en què els “fons propis” representenel70%delpassiu.LaUDIATvacomençaramb
unaplantillade24professionalsiel1999l’empresaen
tenia254.
Apartird’aquestmomentesplantegennousreptes,
ja no es tracta només de fer proves diagnòstiques de
TACiRM,araesdisposad’unlaboratori,s’handefer
ecografies, radiologia convencional, mamografies, ciudiAt centre diagnòstic, sA

Què hem fet en gestió d’imatge mèdica digital

segregador d’activitats

dissolució

corporació parc taulí

consorci udiAt

Laboratori
diagnòstic
per la imatge
patologia

udiAt centre diagnòstic, sA

tologies, biòpsies, etc. Són molts més productes que
s’hauran de “vendre” per tal de mantenir i millorar
aquestasituaciódepartida“solvent”.
Els“serveiscentrals”delaCorporacióParcTaulíide
toteslesprovesdiagnòstiquesquese’nderivenestaven
integrades dins les “altes” contractades per l’SCS a la
Corporació. És a dir, no hi havia un preu de referènciaperalesproves,sinóquelaCorporacióParcTaulí
cobravaelsseusserveismitjançantelnúmerod’altesi
altresconceptescontractats.Noexistiaunanecessitat
d’establiruncostperprova.Encanvi,l’antigaUDIATsí
quedisposavad’aquestspreusdereferència,jaqueera
l’objectedelasevaactivitat.
Pertald’unificarcriterisiestablir-neelspreus,tant
els que s’havien de cobrar a la Corporació Parc Taulí
comaclientsexterns,laprimeratascadelanovasocietatvaserlad’elaborarelcatàlegdeproductesicalcularelscostosunitarisdetoteslesproves,incloent-hi
elsTACilesRM,queambunnouescenaridecostos
s’haviend’actualitzar.

tAc i rm
diagnòstic
per la imatge
tecnologia de
la informació

adquirir coneixement i experiència
desenvolupar un paCs i visualitzadors
aplicació externa (teleradiologia)
desenvolupar un rIs

1992
1997
1998
1999

Integració en el nostre entorn HIs
Comercialització de productes

2000
2002
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La cultura empresarial
Comqueestractavad’unasocietatanònima,laUDIAT
estavaobligadaafacturarapreusde“mercat”,demaneraque,unavegadaobtingutselscostosunitarisperprova,esvaportaratermelacomparaciód’aquestscostos
ambelspreusdemercat.
Hi va haver alguns inconvenients per fer aquesta
comparativa: determinades proves diagnòstiques no
lestrobàvemalmercat,sobretotallòrelacionatdirectament amb l’àmbit hospitalari. A tall d’exemple, el
laboratori d’urgències. Difícilment es troba al mercat
i,entotcas,elseu“mercat”serialacomparacióamb
algunaltredispositiudelesmateixescaracterístiques,
ubicatenunaltrehospital.
Amb vista a les relacions mercantils amb altres
clientsquenofossinlaCorporacióParcTaulínovam
tenirproblemes,lademandadeprovessempreteniala
sevarèplicaalmercat.
Així,doncs,esvanestablirelspreusdetransferència
ambelsociúnic:
•Preusdemercatonesvatrobarreferència.
•Preusdecostmésunmargeenlesprovesmésespecifiquesd’unàmbithospitalari.
Amb la resta de clients, que en aquell moment només
erendeTACiRM,esvaregularcontractualmentlarelacióamblanovasocietatiesvareforçarlafunciócomercialpertald’aconseguirincrementarles“vendes”dela
restadelsnousproductesqueoferialaUDIAT.
Tot aquest procés va tenir un gran impacte en
l’organització,sobretotenelcàlculdecostos.Untema
tanprosaiccomaquestvareforçarlainteraccióentre
totselsàmbitsdelaUDIAT,l’assistencial,l’econòmici
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l’informàtic.Totselsprofessionalsambresponsabilitat
esvanveureimplicatsenelmateixobjectiu:laUDIAT
haviadeviure,mantenir-seimillorarambelsseuspropisrecursos.Tothomestavainteressataveureelresultatdelcàlculdecostosdel’àreadelasevaresponsabilitat:sielresultatdemostravaeficiència,lespossibilitats
degenerarrecursospropisireinvertir-losenlamillora
assistencialcreavamoltesimoltbonesexpectatives.
Iaixívaser.Quanesvancompararelscostosambels
preusdemercatesvaconstatarquepartíemambbona
rendibilitateconòmica.
Apartird’aquestmoment,iambl’experiènciadetot
el procés comentat, va néixer dins de la UDIAT una
maneradetreballarbasadaen“laculturaempresarial”.
Cada vegada que es proposava un nou projecte, una
novatècnica,unanovainversióesvaloravaambaquest
esperitempresarialiambelscontingutssegüents:
•E
 lsbeneficisperalspacients.
•Elsbeneficisperalsprofessionals.
•Elsrecursosnecessarisperposarenmarxaelprojecte.
•Laviabilitateconòmicadelprojecte.
•L’anàlisidelmercatpotencial.
•Elsriscosdelprojecte.
•Elsimpactesielsvalorsestratègicsdelprojecte.
Si la valoració del projecte era positiva, es posava en
marxa,sempreambrecursospropisiambunseguiment
exhaustiupertalderectificarpossiblesdesviacions,tant
enlavessantassistencialcomenl’econòmica.
Mitjançantaquestadinàmicaesvaanarampliantla
carteradeserveisdelaUDIAT,ambnovestècniquesi
dosprojectesimportants:lamedicinanuclear(2001)i
laradiologiaintervencionista(2002).
També hi va haver un altre fet important: tota la
inversiórealitzadaenR+Drespectedelatransmissió
d’imatgevacomençaradonarelsseusfruitsl’any2002,
amblavendadelsproductesPACSRAIM,RISivisualitzadors.
El desenvolupament del PACS RAIM és el millor
exemple de la gestió de la UDIAT. Diversos anys de
recercaila“integració”entreelsinformàticsielsradiòlegspermetenobtenirunproductefetamidaque
haviadeserutilitzatúnicamentalamateixaUDIAT,
però que es converteix en el “producte estrella” i, a
més, es pot vendre a altres hospitals, i que a hores
d’arajas’hainstal·latabonapartdeCatalunya,aalgunescomunitatsd’Espanyaitambéal’estranger.La
llista de les instal·lacions s’adjunta a aquest article
comaannex.
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El nostre programari va permetre la consolidació
d’aquest mercat i es va convertir en un referent per
aconseguir nous clients en altres camps diagnòstics,
comlateleradiologia.
Totiquelateleradiologiaesvacomençarl’any1998,
va ser amb la introducció del nostre PACS RAIM al
mercatquanvacomençaratenirunvolumimportant,
ques’haanatincrementantfinsavuidia.Ellligamentre la venda del programari i la necessitat de donar
respostaaunproblemaimportantd’aquellmoment,la
faltaderadiòlegs,vaseruntàndemfacilitadoral’hora
d’ampliarlacarteradeclients.

una nova reflexió
Desdelaconstituciódelasocietatanònimafinsal2006,
el mercat de productes diagnòstics havia limitat els
preuspersotadel’IPCi,encanvi,l’evoluciódelesdespesessuperavaaquestmateixíndex.Enconseqüència,
eraprevisibleunaevoluciód’equilibrii/oestancament
del’entitat.
Caliaanalitzarlasituacióiencetarnovesestratègies
quepermetessinmilloraraquestesperspectives.
n Anàlisi de les necessitats dels clients: no no-

més realització de proves, sí valor afegit:
l’organització (interrelació entre professional i
coneixement).
n Desplegament geogràfic de les activitats com

a argument per captar més mercat: Accedir a
més població = més viabilitat econòmica.
Es van analitzar les necessitats dels nostres clients:
nonomésensdemanavenprovesdiagnòstiques,també
necessitavenassessoramenticonsellenl’organització
dels departaments de Diagnòstic per la Imatge, en la
compradenousequipaments,etc.
D’altrabanda,aquestesnovessol·licitudssorgien,sobretot,d’àmbitsgeogràficsallunyatsdelescomarques
properesaBarcelona,iesvaveurecomunaoportunitatelfetd’instal·lardispositiuspropisforadelaUDIAT.
Aixíéscomvannéixer“lesaliancesestratègiques”amb
altreshospitals.
Ambaquestanovaestratègia,laUDIATvacomençar
una nova etapa comercial: la venda de productes de
consultoria fonamentalment en àmbits de diagnòstic
perlaimatge.

Amés,el2007esvainstal·larunaparellderessonància magnètica a l’Hospital Residència Sant Camil, de
SantPeredeRibes.
Ahoresd’aral’estratègiacontinuaessentlamateixa,
els productes relacionats amb el PACS competeixen
al mercat amb altres companyies multinacionals i
la gestió comercial té un pes molt important dins
l’organització, no tan sols per la venda d’aquests productes,sinótambéenlarestad’àmbitsdelaUDIAT.
Lagrandiferènciadelstempsactualsambelsinicis
delasocietatésqueaquesta“competència”ambaltres
proveïdorsenshaobligatadotar-nosd’àreesinternes
queabansnoerennecessàries:departamentsdequalitatperobtenirimantenirelmarcatgeCEperaproductes RAIM, les certificacions ISO, la preparació de
concursos públics, classificacions empresarials, etc.,
tot un seguit de requisits sense els quals no podríem
oferirelsnostresproductesenigualtatdecondicions
amblesempresesprivades.
D’altrabanda,el2007laUDIATvaentrardepleen
els pressupostos de la Generalitat. Aquest fet no va
comportargranscanvisenlamaneradegestionar-la,
sobretotpelquefaal’organitzacióinterna,peròsíque
vatenirrepercussionsal’horade“reinvertir”elsrecursosgenerats.Mentrequefinsaleshoresperferinversions,fonamentalmentperrenovarequipamentoposarenmarxanousprojectes,espodienbuscarmitjans
de finançament aliens a llarg termini, com préstecs
bancaris,desd’aquellmomentaixòjanoerapossible.
Totiaixò,l’any2012acabemd’inaugurarunnoudispositiu,elPET-TAC.Aquestnouequipaments’haadquiritmitjançantunarrendamentaquatreanys.
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conclusió

instal·lacions hospitalàries i centres sanitaris
•Althaia–XarxaAssistencialdeManresa
•AllianceMedical

CalrecordarlamissiódelaUDIAT:
•Què:aportarvalorafegitidequalitatalapresade
decisionsclíniquesenelsprocessosdiagnòstics/terapèutics.
•Com:deformaprecoç,precisaiinterprofessional,
integrant el coneixement i les tecnologies al seu
abast.
•Perquè:perdonarrespostaeficientisosteniblea
lesnecessitatsdelespersones.
Partintd’aquípodemafirmarquelaprincipalcaracterísticadelagestiódelaUDIAThaestatladebuscarsemprerecursosexterns(iquandiemexternsensreferima
clientsquenofossinlamateixaCorporacióParcTaulí,
elsociúnicdelaUDIATielseuclientprincipal),pertal
d’invertiraquestsrecursosenl’assistènciaalspacientsi
enlamilloradelescondicionsdelsprofessionals.
Això ha comportat, com a principal avantatge,
l’autonomiaenladecisiód’ons’haviendedestinarels
recursosgeneratsodequinsnousprojectescaliaposar
enmarxa.n

•Asepeyo
•CentreMèdicTeknon(Barcelona)
•CEDIV
•ClínicaRotger(PalmadeMallorca)
•ConsorciHospitalarideTerrassa
•ConsorciHospitalarideVic
•ConsorciSanitaridelMaresme
•ConsorciSanitaridel’Anoia
•ConsorciSanitaridelGarraf
•CorporaciódeSalutdelMaresmeilaSelva
•FundacióHospitalAsildeGranollers
•HospitaldeBarcelona–AssistènciaSanitària
•HospitaldeCampdevànol–HospitalComarcaldelRipollès
•HospitalClíniciProvincialdeBarcelona
•HospitalComarcaldel’AltPenedès
•HospitalItalianodeBuenosAires(Argentina)
•HospitalMunicipaldeBadalona
•HospitalMútuadeTerrassa
•HospitaldePalamós
•HospitaldeFigueres
•HospitalSantBernabé(Berga)
•HospitalSantJaumed’Olot
•HospitalSantJoandeDéu(Martorell)

Annex de les instal·lacions
pAcs-rAim de la udiAt

•HospitalSantRafaeldeBarcelona
InstitutCatalàdelaSalut(ICS)

instal·lació de rAim server pAcs i rAim viewer
•Total’atencióprimàriadel’ICSdeCatalunya

instal·lacions d’àmbit regional

•HospitalUniversitariArnaudeVilanovadeLleida

•SESCAMCASTILLA-LAMANCHA.14hospitalsenfuncionament.
Coberturad’imatgedigitalperatotalaxarxasanitàriadelacomunitatautònoma,mitjançantunarxiucentral.

•HospitalUniversitariGermansTriasiPujol–CanRuti(Badalona)

•SERVICIOCáNTABRODESALUD.Coberturadelaimatgedigital
peratotalaxarxasanitàriadelaComunitatAutònomadeCantàbria.

•HospitalUniversitariJoanXIIIdeTarragona
•HospitalUniversitarideGironaDoctorJosepTrueta
•HospitalUniversitarideBellvitge(Barcelona)
•HospitalUniversitariValld’Hebron(Barcelona)

•SERVICIONAVARRODESALUD.Coberturadelaimatgedigital
peratotalaxarxasanitàriadelaComunitatAutònomadeNavarra.

•HospitaldeTortosaVergedelaCinta

•SERVICIOARAGONÉSDESALUD.Coberturadelaimatgedigital
peratotalaxarxasanitàriadelaComunitatAutònomad’Aragó.

•InstitutMèdicperlaImatge(Manresa)

•FUERZASARMADAS,CENTROSSANITARIOSYDECAMPAÑA
DELMINISTERIODEDEFENSA.PACSdimensionatperemmagatzemartotal’activitatradiològicageneradapelsdiferentscentres
sanitaris del Ministeri de Defensa, com també diferents unitats
desplaçades.
•CONSELLERÍADESANIDADEESERVIZOGALEGODESAÚDE.
•DEPARTAMENTDESALUTDELAGENERALITATDECATALUNYA.PlaperaladigitalitzaciódelaimatgemèdicaaCatalunya.

•HospitaldeViladecans
•SAAS/HospitalNostraSenyoradeMeritxell(Andorra)
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perspectiva
des del sector
de la salut mental
aQuest articLe defeNsa La idea que el

eNric arQués

desenvolupament de la xarxa de salut mental del
enric arqués és llicenciat en psicologia per la Universitat autònostre país s’entén millor si s’analitza com un exemple
noma de Barcelona i psicòleg clínic, postgrau en Gestió i direcció
de transformació social generat a partir de polítiques
d’entitats no lucratives per la Universitat pompeu Fabra i màster
públiques, però especialment per la capacitat
en Teràpia Familiar per la UaB a l’escola de Teràpia Familiar de
emprenedora d’empreses socials amb un fort component
sant pau. És codirector de l’associació JOIa, una entitat que es
d’innovació i compromís. el sentit d’aquesta anàlisi no és
dedica a la rehabilitació i la inserció social i laboral de persones
aprofundir en la comprensió històrica, sinó extreure línies
amb trastorns de salut mental mitjançant serveis sanitaris, socials i d’inserció laboral i amb una empresa social, el CeT apunts.
d’actuació per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat
així mateix, és president de Fòrum salut Mental, una associació
de l’atenció sanitària i social en un moment crític que ha
que agrupa vint-i-dues entitats del sector de l’atenció sanitària
inaugurat un cicle nou, amb condicions molt diferents de
i social en salut mental i addiccions, per a infants i adults. el
les que hem conegut fins ara. es pot dir que ens trobem
Fòrum disposa de més de cent serveis (CsMIJ, CsMa, Cas, hosen un procés de transformació social similar al de la
pitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació
salut mental de la dècada dels vuitanta, però amb una
comunitària, rehabilitació infantojuvenil, llars residència, llars
amb suport, serveis prelaborals, serveis d’inserció, empreses
diferència radical. avui no es tracta de com cal millorar
socials, clubs socials, serveis tutelars) i més de mil professionals.
l’atenció, sinó de com es pot fer d’una manera eficient
i sostenible i en un entorn de restricció severa dels
recursos públics. Una revisió crítica del desenvolupament
del sector de la salut mental en àmbits fonamentals, com el tipus de cooperació publicoprivada, l’autonomia de
gestió, la governança, la relació amb els professionals, el coneixement i la capacitat d’innovació, pot permetre la
transferència a altres sectors en procés de transformació de les bones pràctiques i evitar els errors comesos.
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emprenedoria
i impacte social
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Catalunya,moltssectorscompromesosamblareforma
del’atencióalasalutmentalnovanentendreniacceptarlaproposta.
Sensequeenfóssimplenamentconscientsenaquells
moments,espotdirquel’inicidelareformavaseren
Fatrentaanys,quanvacomençarlareformadelasalut
realitat un procés de transformació basat en el que
mental,noesparlavad’emprenedorianid’economiasocontemporàniament s’anomena emprenedoria i especial ni de la capacitat transformadora de les empreses
cialmentemprenedoriasocial.
socials. Només hi havia l’àmbit públic i l’àmbit privat.
Lesentitatsquevanserconcertadestenienencomú
D’una banda, les organitzacions sense afany de lucre
queestavenformadesperprofessionalsdel’àmbitique
eren enteses de diferents maneres: en clau catenienlamissiódetransformarl’atenciópúbliritativa, cultural, reivindicativa, però en tot
caalasalutmentalpelfetdeconsiderar-la
L’inici
cassempreforadel’àmbitdel’economia.
insuficientiinadequada,ideportar-laals
de la reforma
D’altra banda, emprendre i crear emestàndards dels països europeus més
va ser un procés de
presa per buscar impacte social amb
avançats, on algunes d’aquestes pertransformació basat en
una activitat econòmica era quelcom
soness’havienformatiambelsquals
el que contemporàniament
insòlit.
es mantenia en aquell temps alguns
s’anomena emprenedoria
Per això era molt difícil explicar
vincles.
i especialment
fora de Catalunya el model de conCom que es volia tenir impacte soemprenedoria
certaciópúblic-privatqueesvaimpulcial
a curt termini, calia començar a
social.
sar al començament de la dècada dels
crear iniciatives pràctiques. En consevuitanta.Sielsserveisdesalutmentalels
qüència, els professionals van posar en
prestaven entitats que no eren de titularitat
marxadiferentstipusd’entitatsquevanentrar
pública es “privatitzava”, cosa que amplis sectors
enlaprestaciódeserveissanitarisi,pertant,enla
consideravenqueeramoltnegatiu.
lògicadel’empresaidel’economiadesdelaposicióde
Lasorpresaeramajúsculaquansesabiaqueelmodel
l’emprenedoria.
esproposavadesdesectorspolíticsfavorablesal’àmbit
La visió contemporània planteja que les persones
queimpulsenprojectesd’emprenedoriasocialcomparpúblicipocsospitososd’afanysprivatitzadors,iquehi
teixenunperfilenquèlacapacitatdevisiócreativaila
haviaorganitzacionsdellargatradició,peròtambéde
inquietud per donar noves respostes i transformar la
creació molt recent, que s’hi comprometien. Fora de
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societatcomplementenlacapacitatderiscidegestió
transcendènciaquepodentenirenelfuturimmediaten
pròpiadelsemprenedorsengeneral.1
lasostenibilitatdelssistemesd’atenciósanitàriaisocial.
Les entitats han assumit responsabilitats importants i
L’element clau del desenvolupament del sector va
riscossignificatius,comaraelcostielretorndelesinresidir en el fet que les administracions públiques
versionsperadquisicióoremodelaciódelslocalsones
responsables en les diferents etapes, inicialment les
prestavenelsserveissensecapajudadirectaosuportal
diputacions,singularmentladeBarcelonaielDeparfinançamentperpartdel’Administraciópública.
tamentdeSanitatdelaGeneralitatdeCatalunyamés
La gestió econòmica financera ha estat rigorotard,vancompartirlaideadelanecessitatd’unprocés
sa, no s’han generat dèficits estructurals, el nivell
detransformaciódel’atencióalasalutmental,itambé
d’endeutament en relació amb les inversions ha estat
vanapostarpelmodeldeconcertacióamblesentitats
prudentilareinversiódelsexcedentshapermès
del’economiasocialcomapalancaprincipaldel
generarrecursospropisiunacertacapacicanvi.
Els motius que fonamenten l’aposta
tatdemaniobra.L’eficiènciahaestatuna
La posició
per la concertació amb entitats de
pràctica quotidiana i tangible, no un
inicial de partners
l’economia social, especialment en
discursretòric.
d’un procés de
lesdenovacreacióqueenl’actualitat
Lagestiódelrecurshumàhatintransformació
ha
portat
a
estan agrupades al Fòrum Salut
gut característiques diferencials,
unes singularitats del sector de
comsolsucceirenelssectorsemMental, estan relacionats amb les
la salut mental que poden tenir
prenedors.Ladiferènciafonamencondicions necessàries per afrontranscendència en el futur
tal és que en moltes entitats contarunprocésdetransformacióamimmediat en la sostenibilitat
certadesdesalutmentallagestióha
biciósenunsectorcomplexcomés
dels sistemes d’atenció
pogut
pivotar més en el compromís
eldelasalutmental.
sanitària i social.
professional que en la confortabilitat
Es requereix capacitat emprenelaboraloladefensadelsdretsadquirits.
dora, professionals amb compromís i
En general, les aspiracions laborals dels
excel·lència tècnica i capacitat d’innovació.
professionals de la salut mental han pogut separar
Moltesentitatstenienenelsseusactiusaquestsvalors
més que en altres sectors la recerca de la qualitat en
iperaixòvanserconsideradescomapartnersdelprocés.
l’exercici de la professió (que inclou evidentment el
Lacapacitatemprenedoraesmostravaenelfetque
reconeixementsalarial)delescondicionsestrictament
lesentitatsesvanconstituirivanobrirserveisd’atenció
laborals.
alasalutmentalsensecostperal’usuarifinsitotabans
Durantmoltsanyslescondicionslaboralsdelsector
delapossibilitatdeconcertaciódeserveis.Enaquests
van ser pitjors que en altres sectors concertats, amb
serveis els professionals coneixien i aplicaven tècnidiferènciesenlesretribucionssalarialsdel30%enla
ques ara molt corrents però que en aquells moments
majoriadecategories.Tampocnoesvandesenvolupar
erenpocesteses(equipsinterdisciplinaris,abordatges
formesderetribucióvariablequeincentivessinelcompsicoterapèutics, rehabilitació psicosocial, intervenpromís,il’absènciadesistemesformalsd’incentivació
ciócomunitària)ilesentitatsproposavenprogramesi
duranttantsanysnovapermetrefixarelvalortangible
serveisquemainohavienestatimplementatsalnostre
idiferencialdelaimplicaciódelsprofessionals,queen
país(centresdesalutmentalcomunitaris,hospitalsde
termesgeneralsesvamantenirenunnivellalt.
dia,comunitatsterapèutiques,centresdedia...).
La capacitat d’innovació de les organitzacions s’ha
mantingutmoltdinàmicaiambcontinuïtat.S’handefinitiimplementatinnovacionsenmoltsprogramesi
processos(pladeserveisindividualitzats,milloradels
serveisderehabilitaciópsicosocial,atencióalapsicosi
incipient,atencióaltrastornmentalgreuenlainfantesa...).
Lacapacitatemprenedorahaportatadesenvolupar
serveis en altres àmbits, com el social (recursos resiAquestaposicióinicialdepartnersd’unprocésdetransdencials,clubssocials)ieldelainclusiólaboral(serveis
formació ha portat a unes característiques sectorials
singularsquevallapenaremarcarespecialmentperla
desuportalainserció,centresespecialsdetreball),i

singularitats del sector
de la salut mental
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aixòhacomportatunanovamanerad’articularlesdifeadquiritaaltressectorsdelsistemasanitariisocial,i
rentspolítiquespúbliques,queleshafetméseficientsi
evitarelserrorscomesos.
ambmillorsresultats.
Totes aquestes pràctiques fetes els darrers trenta
anysnosempres’hantingutencompte.Avegadeshem
constatatqueelvalorafegitaportatnos’hatraduïten
capacciópositivaenverselsector.
Enelmomentdelsajustossanitaris,l’eficiènciaaconseguidapelsectornovaservaloradais’hivanaplicar
elsmateixoscriterisgenerals.L’articulacióquehanfet
Peraunacooperaciópublicoprivadaavançadaiajustada
lesentitatsdesalutmentalentreelsistemasanitari,el
alcontextactual,desdelanostraposicióhihauriadues
socialield’inclusiólaboralintentantmillorarl’atenció
condicionsdepartidaessencials.
transversaldelespersonesielsresultatsentermesde
Laprimera,quenormalmentesdónapersobreentesalut,qualitatdevida,recuperacióid’inclusiósocialno
saperòqueenaquestsmomentscaldriaexplicitaramb
hamerescutcapacciópositivadelsdiferentsdepartalamajorclaredatpossible,éselcompromísdel’Estat
mentsimplicats.
idel’Administraciópúblicaambl’essènciadelspactes
socialsvigents,perexempleambelpactesanitari(uniFinsarahaestatimpossibleimplementarunaacció
versalitat,accessibilitat,equitat).Comqueesfaposside govern efectiva que potenciï la intervenció transbleenallòqueésconcret,l’essènciad’aquestpacteés
versal. Els consecutius plans integrals han arribat a
elquenecessàriaments’hauràderevisar,idesegurque
ser,comamàxim,posicionamentsteòricsenesperade
ambprofunditat.Peròelqueésdifícilmentadmissible
desplegamentsnormatiusipressupostarisdiferents.
ésqueesmodifiquilauniversalitatdelsistemasanitari
Ésundelsriscosdelssectoremprenedorsencoopeique,pertant,estornialsistemaassegurador,cosaque
ració amb el sector públic, sobretot si aquest és gescomporta excloure’n determinats col·lectius, en una
tionat amb formes tradicionals (instruments rígids,
disposicióaddicionald’undecretqueesvoldriatramiorientació a l’estructura, burocratització, gestió pressupostàriadepartamental).Peròésunriscmolt
tarperunprocedimenturgent.
perillós,perquèelfetquehihagiunssisteLa segona condició essencial és el commesrígidsdegestióquenoincentivino
promís de les entitats amb els valors
La
cooperació
finsitotsancioninl’aportaciódevalor
del sistema públic d’atenció, com
publicoprivada
de les entitats d’emprenedores és
l’orientació al ciutadà, el criteri
necessita el compromís
caureenunacontradicciógairebé
clínic com a eix de les decisions
de les entitats amb els valors
insalvable, i significa qüestionar
orientadesalesnecessitatsdeles
del sistema públic d’atenció:
d’arrel l’essència de la seva exispersones, el compromís amb la
l’orientació al ciutadà, el criteri
tència i de la cooperació amb el
sostenibilitat i la millora contíclínic com a eix de les decisions
nua.
sector públic i les millores que
orientades a les necessitats
Aquestes són les bases essense’nderiven.
de les persones, la
cialsdelacooperacióques’hande
El moment actual és un momillora contínua i la
fixar amb claredat, però, a més, cal
ment crític que probablement ha
sostenibilitat.
assegurar una cooperació adequada
inaugurat un canvi de cicle en la maque també requereix condicions. En prinera d’entendre i de gestionar l’atenció
mer lloc, una governança clara, ferma i amb
sanitàriaisocial.Enstrobemenunprocésde
autoritat per part de l’Administració responsable, i
transformaciósocialsimilaraldelasalutmentaldela
l’existència d’entitats amb solvència tant econòmica
dècadadelsvuitanta,peròlagrandiferènciarauenel
fet que avui no es tracta només de com cal millorar
com tècnica que es comprometin amb els valors del
l’atenció,sinódecomespotferd’unamaneraeficient
sistemapúblic.Ensegonlloc,esrequereixunmodelde
isostenible,enunentornderestriccióseveradelsrerelacióidecontractacióestablebasatenl’acreditació
delesentitatsenlasevasolvènciatècnicaieconòmica,
cursospúblics.
enlatransparènciaienlarendiciódecomptesespeFixar-seenalgunspuntscaracterísticsdelsectorde
cialment en els resultats, i que incentivi l’excel·lència
lasalutmentalpotserútilperafrontarelcanvidecicle
ipertransferirlesbonespràctiquesielconeixement
tècnica.

polítiques públiques
i emprenedoria
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En aquest punt cal assenyalar que l’avaluació de la
de les persones (sanitàries, socials...) ha estat radicalsolvència econòmica de les entitats s’hauria de basar
mentdiferent.Lesnecessitatssanitàrieshanestatdefien els paràmetres de gestió, el balanç i el compte de
nidesderespostauniversalifinsarasenserestriccions
resultats,noenelseuvolumd’ingressos.Aquestaidea
importants. Les necessitats socials sempre han estat
quesembladifícilmentdiscutiblehaestatqüestionada
subjectesalespossibilitatsdelpressupost.
ambcertaassiduïtatambmissatgescríticsamblesenD’aquí es deriven les grans tensions per definir, per
titatspetitesimitjanespelfetdeconsiderar-lesfebles
exemple,quèéssocialiquèéssanitari,operarticular
en termes econòmics. No hi ha dades que demostrin
intervencions transversals. Des de l’òptica de la gestió
aquestarelació,delamateixamaneraqueelvolumno
per pressupost de departament i de les competències
ésgarantiadesolvènciaeconòmica,talcomlapràctica
assignades,idesd’unadiferènciaradicalenelnivellde
hademostrattansovint.Semblaquecomaprerespostapossible,ésunadiscussióabsolutament
dictordebonagovernançaeconòmicaés
central,encaraquedesdelpuntdevistade
més rellevant el nivell de transparènlanecessitatdelespersonessembliuna
La recerca
cia en la rendició de comptes, la
discussióretòricaoburocràtica.
de l’eficiència
composiciódelsòrgansdegovern
S’ha d’actualitzar al més aviat
dels recursos públics
de les entitats i, especialment,
possible
la forma tradicional de
comporta necessàriament la
el seu nivell de despolitització i
gestionar els recursos públics.
modificació dels criteris de gestió
pressupostària exclusivament
l’assumpciópelslídersdelesinsLa recerca de l’eficiència, que
departamental, i que les anàlisis
titucionsdelconcepteclàssicde
és un imperatiu urgent ateses
ampliïn el seu focus i tinguin en
riscempresarial,2oelconcepte
les circumstàncies, comporta
compte els diferents costos
més actual de l’emprenedoria
la modificació dels criteris de
directes i la relació entre
social d’assegurar la continuïtat
gestió pressupostària exclusivaaquests costos i els seus
enl’impactesocialambunabona
ment departamental, i el fet que
efectes en els costos
gestióeconòmica.
les anàlisis ampliïn el seu focus i
indirectes.
D’altra banda, la solvència tècnica
tinguinencompteelsdiferentscostos
delesentitatss’hadecentrarenlaquadirectes (serveis sanitaris, farmàcia, serlitatdemostradadelessevesintervencionsi,
veissocials,etc.)ilarelacióentreaquestscosdemaneracapital,enelnivellderesultatsassolits,en
tosielsefectesenelscostosindirectes(baixeslaborals,
termesdesalut,derecuperació,d’inclusió.
prestacions...). De la mateixa manera, cal avançar en
Els sistemes de contractació i pagament haurien
accionsoplansdegovernpersobredelescompetènd’incentivar la bona governança, la solvència tant
ciesdepartamentalsiqueassegurinl’acciótransversal.
econòmicacomtècnicadelesentitatsielsbonsresultats.Enelssistemesempratsfinsarapoquesvegades
haestataixí,iaquestseràundelsreptesfonamentals
enlamodernitzaciódelssistemesdeconcertació.

compromís professional

Administració transversal
Calafrontartambéunamodernitzaciódel’Administració
pública,queenlasevaconfiguracióactualésmésconcordantambelcontextilesnecessitatsdelseglexxque
lesdelxxi.
Enl’actuaciódelesdiferentsadministracionspúbliques,lagestiós’hacentratenlescompetènciesielpressupost.Aixòs’hatraduïtenlagestiópressupostàriade
cadadepartament,quesecentraexclusivamentenles
sevescompetències.Tambéésevidentqueelnivellde
consensidepactesocialsobrelesdiferentsnecessitats

Lespolítiquesderecursoshumanshandeferuncanvi
significatiu. S’han d’orientar cap a la incentivació del
compromísprofessionalcomaelementcentralihande
renunciaralapràcticahabitualdenegociaciódedrets
adquiritsqueesvanacumulant.Aquestaorientaciócap
alcompromísprofessionalcomportatambégranscanvisenelssistemesderetribucióquelesentitatshauran
d’implementariques’haurandebasarmésenlaresponsabilitzaciódelsprofessionalsambelsresultatsclínics,
de salut i d’eficiència, i hauran de permetre premiar
l’excel·lènciatècnica,elsresultatsdequalitat,laimplicació,lainnovacióilesbonespràctiques.
Els dubtes sobre si serem capaços de modificar el
paradigmasónintensos.Algunsdiuenquenilarepre-
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sentaciósocialvoldràapostarperunmodelnouniles
entitatsserancapacesd’implementarsistemesqueincentivindemaneraclaraisenseembutselcompromís,
l’excel·lència tècnica i la implicació; perquè es necessitensistemesalmateixtempsàgilsicomplexos,isobretotunavoluntatfermadecanvi.Certament,noserà
fàcilsuperarinèrciesanteriors,peròenshijuguemuna
part del futur del sistema de cohesió social que hem
conegutfinsara.

L’emprenedoria social
en el segle XXi

veïdora de serveis, i no s’han vist com a partners d’un
procésdemillora.
Aralasituaciónorequereixproveïdorsdeserveis,només;necessitaempresessocialsmoltactivesqueactualitzinelcompromísamblamilloraiquecontinuïninnovantpertenirmillorsresultatsimésimpacteenun
entornderestricciódelsrecursospúblics.
Per aconseguir-ho s’han d’activar molts processos.
Caldesenvoluparacordsialiancestantperalamillora de l’eficàcia, cosa que vol dir una millora tangible
delsresultatsenelsciutadans,comperalamillorade
l’eficiència,iaixòsignificaminimitzarelscostoscompartint alguns processos de la cadena de valor. S’han
d’activar els processos d’emprenedoria existents o de
novacreació,demanerasingularaaconseguirlesinversionsnecessàriesambformesnoves(social business
angel,capitalriscsocial...).Ipotsertambécalportara
termeelprocésmésimportant,queésrenovarelcompromísdelsemprenedorsidelespolítiquespúbliques
enlasostenibilitatilamilloradelsnostressistemesde
cohesiósocial.Elreptedelsistemasanitarisegurament
éscomfersostenibleunsistemaquehaassolitunbon
nivell de qualitat. Per al sector de la salut mental, el
repte és com es pot continuar un procés de millora i
detransformaciódelarespostaquelanostrasocietat
dónaalasituaciódelespersonesquetenenuntrastorn
desalutmental.n

notes
1.Bonespràctiquesinternacionalsdesuportal’emprenedoriasocial.
Comdèiemabans,potserútilelfetdeconsiderarque
Barcelona:GeneralitatdeCatalunya,generde2012.
estem en un procés de transformació social que con2.Repensantelmodelsanitaricatalà.Barcelona:LaUnió,setembre
sisteix a modificar moltes maneres tradicionals
de2011.
de fer per preservar allò que és essencial.
L’emprenedoriapotserunadelessortides
L’emprenedoria
aladifícilsituacióquetenimplantejapot
ser una de les
da,peròcalentendrequeelsuporta
sortides
a la difícil situació
l’emprenedoria també té sentit en
que tenim plantejada, però
elsectorsanitariisocial,ipotser
cal entendre que el suport a
unelementclauperalasevasosl’emprenedoria també té sentit
tenibilitat i millora, i no una maen el sector sanitari i social, i pot
nera de desmantellar el sistema.
ser un element clau per a la seva
Elsectordelasalutmentaln’ésun
sostenibilitat i millora, i no una
exempleambunllargrecorregut.
manera de desmantellar el
Aquestrecorreguttambétéunpunt
sistema.
críticfonamental:elquehaaportatel
sector no ha estat prou valorat i amb el
tempslesentitatsalgunavegadahanacabat
visualitzantlasevaactivitatúnicamentcomapro-
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Autonomia en la gestió.
Visió pràctica des del punt
de vista de l’atenció a la
dependència
La LLei de prOMOció de l’autonomia personal i atenció

jOrGe GuarNer

a les persones en situació de dependència del 2006 va
Jorge Guarner és enginyer industrial per la Universitat politècniser la culminació d’una llarga i profunda reflexió entorn
ca de Catalunya i MBa per l’Iese. Va iniciar la seva carrera prod’un problema social creixent davant el previsible canvi
fessional als anys vuitanta ocupant diversos càrrecs directius
demogràfic. Malgrat que es va reafirmar el caràcter
en els sectors de l’acer i el tèxtil. l’any 1996 es va incorporar al
multicausal i multidimensional de la dependència i que va
Grup Confide com a conseller delegat de resa (residencia de
significar un avenç inqüestionable en aquesta branca de
estudiantes, sa), societat participada per aquest mateix grup.
l’atenció sociosanitària, anys després del seu sorgiment
el 2003 va ser nomenat conseller delegat del Grup sar (serveis
residencials i assistencials), que amb l’adquisició el 2010 de
sembla oportú fer una redefinició de les actuacions
l’empresa Quavitae a MapFre i Caja Madrid es va convertir en
amb vista a un model més flexible que sigui capaç
sarquavitae. amb un treball molt actiu en el sector, Jorge Guard’integrar les diverses realitats associades a aquest
ner és president de l’associació d’empreses de serveis per a la
fenomen social. per fer-ho possible, és imprescindible
dependència (aesTe), patronal que agrupa les dotze empreses
un nou marc en què l’eficiència i la sostenibilitat de
nacionals més rellevants del sector en l’atenció a la dependènla gestió en siguin els fonaments. la revisió de la
cia. de la mateixa manera, és membre del Comitè Consultiu del
Ministeri de sanitat, política i Igualtat per a la llei de la depencartera de serveis, el replantejament de les estratègies
dència, membre de la Junta directiva de la CeOe i conseller de
d’optimització de recursos, la inclusió d’una gestió
l’IMsersO.
de casos, la comunicació i la coordinació sistemàtica
entre els diversos nivells d’atenció i les noves formes
de col·laboració entre el sector públic i el privat són qüestions primordials per tal de millorar el sistema global
prenent sempre com a eix fonamental la persona. en aquest context, sarquavitae ha anat ajustant la seva gestió
interna cap aquesta direcció a partir del seu coneixement i experiència en l’atenció sanitària i social a persones
en situació de dependència. la creació d’un model sòlid de gestió empresarial i d’un model assistencial amb
voluntat integralista, i també una forta aposta per la innovació i la qualitat, han estat els factors que han beneficiat
l’explotació del seu potencial com a organització especialitzada. davant els reptes de futur, com la necessitat de
reorientar l’atenció social i sanitària cap als crònics, la gestió pròpia de la farmàcia i la instauració definitiva del
model de medicina personalitzada, sarquavitae continua buscant mesures eficaces que aportin valor no només
als usuaris, sinó també a les seves famílies: l’acció social com a motor d’una gestió més rendible alhora que
humanitzada.
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fet que s’esperava que els índexs femenins d’activitat
augmentarienenelfuturilesevidentsmutacionsque
presentava el tradicional model de família feien pensarquel’atenciódelespersonesdependentss’haviade
transformar(CasasnovasiCasado,2001).
Eldesenvolupamentdel’àmbitespecíficdeladependènciahasignificatelreconeixementmultidimensionald’aquestfenomenilaconfirmacióposteriorqueles
situacionsdecronicitatquepodenonogenerardependènciaenlamajoriadelscasostenenelseuorigenen
unapatologia.
L’aprovaciódelaLleidepromociódel’autonomiapersonaliatencióalespersonesensituaciódedependència
hafetmésevidentquelademandareclamalacreaciód’un
modelestablequesiguicapaçd’integrareldiagnòsticmultidisciplinariilacorrectacoordinacióentreserveis.Sibé
lalleivasignificarunavençlegislatiuclauenl’atencióa
lespersones,encaraésnecessariintroduir-hielementsde
milloraenbeneficid’unaeficiènciamésacurada.

1. un nou marc
per a l’eficiència
i la sostenibilitat
introducció
En els últims cinquanta anys, l’atenció a la dependència ha experimentat notables transformacions tant en
lavisióteòricacomenlavessantassistencial.L’aparició
al llarg de la dècada dels vuitanta d’un bon nombre
d’estudisdecaràcterinternacionalvaproporcionarelementsclauperabordarlaprevencióilaplanificacióde
l’assistència de patologies cròniques. Va ser en aquest
momentquanelconceptedediagnòsticfuncional(basat en la valoració interdisciplinària) i la necessitat de
duratermeunavaloraciósocialieconòmicadelsindividusensituaciódedependènciavanguanyarrellevància.
ACatalunyaesvacrearelprogramaVidaalsAnysamb
l’objectiudetrobarunmodelmitjançantelqualespoguessinunificarelsserveissocialsisanitarispermillorarlaqualitatdevidadelsmalaltscrònicsiadequar-hila
prestaciódelsserveis.
Al començament del segle xxi, els factors que assenyalen la urgència d’establir mesures legals estan
claramentidentificats.L’envellimentdelapoblació,el

És convenient per als propers anys plantejar un nou
marc fonamentat en la sostenibilitat i en la voluntat
demilloradel’eficiència.L’aprofundimentenl’atenció
alespersoneshauriadeserundelseixosprimordials
i,enaquestalínia,unmodeld’assistènciamésflexible
Figura 1. multicausalitat i multidimensionalitat
de la dependència

Multidimensionalitat
• dependència transitòria
• dependència física
• dependència social
• dependència funcional
• dependència econòmica

Multicausalitat
• Causa orgànica
• discapacitat
• Trastorns cognitius
• solitud
• Falta de recolzament
• dificultats econòmiques
• edat/Gènere
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enlaprovisió–peròigualmentsòlid–queobrielcamí
capaunaatenciómésajustadaicoherentamblescircumstànciesespecífiquesdecadaindividu.Lapersonalitzaciódel’atencióésrellevantperassegurarelmàxim
respecteenverselsusuaris.Eldissenydelagestióque
se’nderivanopotperdremaimésdevistaaquestreferent,jaqueenalgunessituacionsdelpassathaestat
desplaçat a favor d’altres interessos: “[…] el primer y
principalretoalquetienequeresponder,hoyyaquí,
lagestióndeserviciossocialeseselretodelrespetoa
ladignidadylapromocióndelaautonomíayelejerciciodelosderechosdesusdestinatariasydestinatarios.”
(Fantova,2007,pàg.11).Enaquestsentit,elrespectea
ladignitatdelapersona,alasevaintegritatfísicaimoral,ial’exerciciresponsabledelasevallibertatconstitueixenelspuntscardinalsdel’èticadelacura(CEA
SARquavitae,2007).
Enaquestcontext,hihaelementsdecanvinecessariscomlaintroducciódelagestiódecasoscomaeina
indefugible, atès que s’ha concebut a partir d’una intervencióholística(Sarabia,2007),ilacoordinacióformalentreelsdiferentsserveiscomunitaris,ésadir,la
comunicació sistemàtica i directa entre els professionalsqueintervenenenlesdiversesetapesdelprocés
assistencial.Tambél’establimentd’unscriteriscomuns
dederivaciódepacientsicanalsdecomunicacióicoordinaciófluidsambelsistemasanitarireforcenlagestió
decasos,semprequeesdefineixinclaramentlescompetènciesis’estableixinunsacordsenversquinssónels
supòsitsquehand’activarlaintervenció.
Un marc potencialment més sostenible requereix
redefinir les estratègies d’optimització dels recursos.
Perexemple,enelcasdelesresidènciesquedisposen
d’equipsassistencialspropisespodriendestinarllitsper
apersonesambnecessitatsclíniquesd’altacomplexitat
derivades d’hospitals d’aguts per tal d’alleujar els llits
ocupatspermalaltscrònics.Actualment,lacomplexitatdelespersonesqueatenemencentresresidencials
és elevada i gairebé el 70% pateixen d’algun tipus de
deterioramentcognitiu.Hihadiversesexperiènciesen
l’atenciód’aquesttipusdepacientsenresidènciesque
hanresultatmoltpositives,iaméshanrepresentatuna
reducciódecostosiunamilloradel’eficàcia.
Una altra qüestió rellevant és la importància d’un
finançament adequat d’aquestes places amb sistemes
innovadorsmitjançantunmòdulsanitari,comaraun
mòdul sanitari en centres residencials acreditats (públics o privats) amb una part hotelera que ja estigui
prèviament finançada per l’ICASS o per l’aportació
del mateix usuari. Aquesta proposta té el valor afegit
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Figura 2. relació entre els principis
d’intervenció i els criteris de qualitat
principis d’intervenció
• possibilitat d’elecció
• respecte per
l’autonomia
• participació
• Continuïtat
• Intervenció integral

criteris de qualitat
• diversitat
• prevenció i rehabilitació
• Interdisciplinarietat
• Coordinació /
Complementació
• Convergència

d’evitar les situacions de duplicitat, és a dir, aquelles
enquèunmateixpacientéstractatperdosmetgesi/o
dues infermeres alhora, i al mateix temps comporta
unamilloradel’atencióiunestalviperalsistema.
D’altrabanda,pertald’assegurarunbonserveiresulta
rellevant prioritzar la qualitat assistencial i reconèixer
elvalordel’especialitzacióenl’acreditaciódelsserveis
(FundaciónEdad&Vida,2012).Atendrelesdiscapacitats
mésgreussegonselgraudedependènciarequereixuna
organització assistencial, una dotació de recursos humansitècnics,itambéunajustpressupostariqueestableixunaclaradiferènciaquantalagestiódelservei.En
aquestsentit,laformalitzaciód’aquestreconeixementés
fonamental per dur a terme la necessària reorganitzaciódelsectordel’atencióaladependència,latransformaciódelaqualesdevindràclauelspropersanyspera
l’eficiènciadelatotalitatdelsistema.
Considerantl’escenariactual,laintroduccióieldesenvolupamentdemodelsqueaboquininstrumentsde
gestióautònomapodenconstituirungranactiupera
lesadministracionsiorganitzacionsqueoperenenels
sectorssocialsisanitaris.Defet,s’hareconegutqueels
professionals que assumeixen riscos jurídics i econòmics en la provisió estan més implicats i satisfets en
oferir el servei (Ledesma, 2012). En la mateixa línia,
“[...]esnecesarioincrementarlacapacidaddedecisión
delprofesional,dentrodelaorganizacióndesuactividad, incluyendo la posibilidad de poder gestionar los
recursosnecesariosparallevarlaadelante.Estoimplica
suparticipaciónentodoelproceso:planificación,desarrolloyconsecuenciasdelosresultados,incluidoslos
circuitosdemejora.Porlotanto,seasumiránriesgos
ybeneficios.Alfinal,seesperaquelosserviciossanitariosincrementensucalidadypermitancubrirtodas
lasdemandas”(JuradoMorenoetal.,pàg.39).Aquesta filosofia és molt necessària en els serveis d’atenció
a la dependència, en els quals la professionalització i
l’eficiènciasónencaraassignaturespendentsenbona
partdelsector.
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2. Línies de millora
de l’eficiència: l’experiència
sArquavitae

namentatalhoraenl’anàlisisistemàticadelesnecessitatsassistencialsiorientatcapaldesenvolupament
denousserveisquefacincréixerlacarteradelsserveisquejaexisteixen.Totaixòprenentcomabasela
promociódelesnovestecnologies,l’apostaètica,la
qualitat,lainnovacióilaformaciódeprofessionals.

Elreptedelssistemessanitarisisocialsactualsés,d’una
banda,l’atencióapersonesambmalaltiescròniquesi/o
ensituacionsdefragilitati,del’altra,l’optimitzacióen
elconsumdelsrecursospertald’assolirunasostenibilitatenelconjuntdelsistema.SARquavitae,amblaseva
expansióendissetautonomies,mitjançantquatrelínies
de serveis molt diferenciades però complementaries, i
oferint entorn d’11.000 places residencials i sociosanitàries,haassumitaquestdesafiament.
Desdefamésd’unadècada,SARquavitaedesenvolupa una política d’autonomia en la gestió dels centres i
serveismitjançantlaqualelsprofessionalstenenlacapacitat de controlar les diferents àrees a partir d’unes
directriuscomunesestablertesperatotal’organització.
Aquestprocésdedescentralitzaciódelaresponsabilitat
i de l’operativa es fonamenta en el desenvolupament i
laconsolidaciód’unsistemadegestióautònom,caracteritzatperlautilitzaciód’einesdesupervisiódesenvolupades pels professionals, i en sistemes d’informació
integratsmoltpotentsquepermetencompartirlainformacióclautantassistencialcomeconòmicaioperativa.
L’èxitd’unsistemadegestióautònomad’aquestescaracterístiquesesfonamentaendeupilarsbàsics:
1.La construcció d’un model de gestió empresarial
sòlid,basatenunplaestratègicdellargterminifo-

2.Ladefiniciód’unmodelassistencialcentratenlapersona, integral, integrat i multidisciplinari. S’aplica
mitjançantunsistemadegestióintegral,l’eixcentral
delqualsónlespersonesambnecessitatssanitàries
i socials, sobre la base del treball en equip i la comunicaciófluida,ienelqualtéunpapercentralla
gestió de la informació per mitjà d’una potent plataformatecnològicaespecíficaiadaptadaalesdiferentsàreesclau.Lahistòriaclínicainformatitzadai
compartidan’ésunbonexemple.L’èxitdelmodelassistencialrauenelrigorilatransparènciadelsseus
mecanismes permanents de seguiment, l’avaluació
i el control, mitjançant quadres de comandament
econòmics i assistencials que ofereixen informació
sobreindicadorsclaudecadalíniadeservei.
3.L’avaluació de l’efectivitat de les intervencions.
S’analitza l’efectivitat de les intervencions i el seu
impacte en la salut i el benestar de les persones,
ambl’objectiudedesenvoluparactuacionsclíniques
iteràpiesd’intervencióquesiguinaplicablesicostefectives.
4.La gestió pròpia dels serveis de farmàcia. Els centres autogestionats haurien de disposar d’un servei

Figura 3. model de gestió empresarial sòlid a sArquavitae

model de negoci

pla estratègic
de llarg termini

Anàlisi de necessitats
assistencials
desenvolupament
de nous serveis
creixement dels
serveis existents

tecnologia

Aposta ètica

Qualitat

innovació

Formació dels professionals
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defarmàcia,cosaquenotansolsrepresentariauna
milloraeconòmica,sinótambédelagestió.Aixímateix, s’eliminaria la duplicitat que es dóna actualmentquanunmalaltdepèndediversosespecialistes
iesdeixariadebandalaparadoxaactualqueunmetgeésquidiagnosticaiunaltrequirecepta(millora,
pertant,delafreqüentpolifarmàciaquepresenten
aquesttipusdepacients).
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6.Unapolíticaderecursoshumansbasadaenlagestió
delespersonesilaidentificaciódelescapacitatsiles
potencialitats dels nostres 12.200 professionals. En
elprocésdegestióresultenclauelsmecanismesde
controldel’absentisme,quevapassard’un2,61%el
generdel2011aun1,85%l’abrildel2012,ambuna
disminuciódelpercentatgedediesAT/IT,jaquees
vapassardel5,69el2007al3,86l’any2010.ASARquavitaeel84%delespersonestenenuncontracte
indefinit,unfetqueésunavariableclauenlaconsolidaciódelaqualitatdel’atenció.

amb la certificació del seu model assistencial i de
gestió en la norma ISO 9001. Aquest model implicaunamaneradetreballarperprocessos,permitjà
d’unsistemadocumental,queconstitueixlabasede
lagestiódelaqualitatiformapartdeltreballdiari dels nostres professionals. Per això no es veu el
sistema de qualitat com un procés aliè a la gestió
diària de l’organització, sinó que està integrat en
totalasevaactivitat.Apartirdel2011,lacompanyia
vacomençaraimpulsarunplaglobalquepermetia
complirdeformaintegradaisimultàniaambelsrequerimentsdelesnormesdesistemesdegestióde
qualitat(ISO9001)ideserveisperalapromocióde
l’autonomia personal (UNE 158001), el sistema de
gestióambiental(ISO14001)ielsistemadegestió
delaseguretatisaluteneltreball(OHSAS18001).
Aquell mateix any va aconseguir la certificació en
aquestesnormes.Elfetdedisposard’unsistemaintegratdegestióofereix,entred’altres,elssegüents
avantatges:tenirunúnicsistemadocumentalpera
toteslesnormes,inclourelapolíticaielsobjectius
decadascundelssistemesielaborarunsolinforme
derevisióperaladireccióiperrealitzarauditories
integrades.Endefinitiva,permetduratermelagestiódelssistemesdemanerauniformeiconjuntaper
atoteslesnormes.

7.Elseguiment,l’avaluacióilamilloradelaqualitat.
SARquavitaeiniciaelseu camíenelmóndelssistemesdelagestiódelaqualitatfamésdevuitanys

8.La gestió eficaç del coneixement i l’aposta per la
innovació. Pel que fa a la primera, resulten clau la
transferènciadeconeixementsiexperiènciesgene-

5.L’aposta pels sistemes d’informació integrats per
mitjàdelacreaciód’unaplataformainformàticaúnicaquepermetigestionariavaluartotselsaspectes
de treball (assistència, finances, personal, manteniment,explotacióianàlisidedades).
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Figura 4. Qualitat i eficiència com a factors innovadors
Qualitat

eficiència

3. perspectives de futur
en l’organització dels serveis
de dependència

innovació

plataforma integrada
per tecnologies de la
informació

Atenció
personalitzada
i qualitat percebuda

equips
interdisciplinaris

polítiques de recursos
humans: coaching...

ratsenl’àmbitassistencial,elbenchmarkingil’anàlisi
de tendències, la transversalitat (interconnexió entredepartamentsilideratgecompartit),eltreballen
xarxa(entreelscentresielsserveisdelacompanyia)
il’avaluaciódelsresultats.Pelquefaalasegona,consisteixabuscarlainnovacióenelsnousproductes,
serveisimodelsdecomercialitzacióquepuguinafegirvaloralsistemaglobal.
9.Unapolíticadecompresbasadaenl’establimentdel
procés,l’einaielspuntsdecontrol:lacentralització
deproveïdors,lasevaavaluaciótrimestral,lainternalitzacióiladefiniciódegammes.
10.El desenvolupament de fórmules de col·laboració
públic-privatperalaprestaciódelsserveis.Desde
l’òptica de la col·laboració públic-privat, s’hauria
d’impulsar la transformació del sistema assistencial introduint-hi nous mecanismes de gestió de
persones i d’infraestructures amb una millora
de l’eficiència en els processos d’atenció. Aquesta col·laboració permetria optimitzar recursos i
reduir-neelcostmantenintlaqualitatdelsserveis.
Per exemple, es podrien potenciar els centres residencials amb equips assistencials propis que ja
assumeixen de forma plena i amb total responsabilitat les cures dels seus usuaris, tracten una poblacióambpluripatologiaimalaltiescròniques(són
equips experts), preveuen recaigudes i moltes vegadestractenaguditzacions,demaneraqueenredueixenlesderivacionshospitalàries.Sónproactius
igestionenlarelacióambl’especialitzada.

D’acordamblasevaexperiènciaenl’atencióapersones
ensituaciódedependència,aSARquavitaedefensemla
necessitatd’unmodelsostenible,diversificatidirigitala
creaciódevalorperaaquestsectord’atenció.Peraixò
femaquestespropostesconcretes:
1.Desenvoluparserveisdomiciliarissanitarisisocials
ambunaperspectivapreventiva.
2.Flexibilitzarlacompradeserveispertalquehipugui haver centres molt especialitzats en alta complexitat i malalties avançades, i d’altres de caràcter
méssocialimenyssanitariperapersonesambpatologies socials, cadascun d’ells acreditat segons el
nivelld’atencióqueproporcionin.
3.Impulsarcentressociosanitarisd’altaresoluciópera
malaltssubagutsipostaguts,ambunafortacoordinacióambelsserveiscomunitarisperpoderderivar
aldomicili.
4.Avançarenlesnovestecnologiesperdesenvoluparuna
gestió cada vegada més eficaç al domicili, impulsant
l’autocurailaresponsabilitzaciódelasalutpròpia.
5.Avaluar i fer recerca per intervenir partint de l’evidència científica i proporcionar a l’Administració einesperpoderplanificarmillor.
Lagestiódelsrecursoshadepodersercompatibleamb
unaòptimaorganitzaciódelsimplicatsidelsprofessionals que hi intervenen. La implantació definitiva del
model d’atenció social i sanitària personalitzada, atesa
lasevaplasticitat,s’hadeveure,enaquestsentit,com
unaviavàlidaperassoliraquestafita:“Ésevidentque
es plantegen nous reptes a mesura que la pressió per
personalitzarl’atenciócontinuacreixent.Elsproveïdors
deserveistenenunaoportunitatclaraperadaptar-seal
nou paradigma assistencial i proporcionar serveis dirigits als pacients de forma individualitzada” (PwC &
HOPE,2011,pàg.17,traducciópròpia).
Latascapendentiprioritàriaquetél’atenciósociali
sanitàriaésladereconduirl’atencióalscrònicsalcor
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del sistema. I aquesta transició i la resta de processos associats a la gestió haurien de ser concebuts ara
i sempre en el marc d’un sistema caracteritzat per la
transparènciadelesactivitatsilasostenibilitat,sobre
labased’unaresponsabilitatcompartidaentreelsdiferentsagentsquevetllenperlasalutielbenestardels
ciutadans.n
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Cuidar los Recursos

Proteger el Clima

El cambio climático es uno de los grandes
desafíos de la actualidad. Por eso, Bayer
quiere contribuir activamente a reducir la
“huella climática”, concepto que simboliza
el impacto negativo que las actividades del
hombre producen sobre el clima.
Con el “Programa Climático de Bayer”, la
compañía promueve medidas para proteger
el clima y afrontar el cambio climático. Así,
el “Análisis Climático de Bayer” es un nuevo
instrumento para reducir las emisiones de
CO2 en los procesos de producción.
Con ayuda de la biotecnología moderna,
aumentamos la resistencia de los cultivos al
calor y a la sequía, una oportunidad para la
agricultura de superar las consecuencias
negativas del cambio climático.
Para disminuir el consumo de energía en
edificios industriales o de oficinas, hemos
desarrollado, junto a nuestros socios, el
“Edificio Comercial Ecológico”. Sobre la
base de aislamientos de poliuretano de alto
rendimiento y del uso de energías renovables, este tipo de edificio cubre por sí
mismo todas sus necesidades energéticas.
Se trata de un concepto constructivo de
cero emisiones adaptable a distintas zonas
climáticas del planeta. www.bayer.es
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