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Els hospitals concertats estan en
una situació crítica. El Govern els
deu entre 640 i 700 milions, i els
centres tenen problemes de treso-
reria, fins al punt que han doblat el
termini per pagar als proveïdors.

3,21% l’import dels concerts i el 2011
la davallada va ser d’entre el 8% i el
10%, amb un fort impacte sobre les
nòmines dels treballadors. L’any
passat i aquest no s’ha reduït el con-
cert, però no es cobra puntualment.
El conseller de Salut, Boi Ruiz, re-
corda: “El retard en el pagament ve
del retard que tenim nosaltres amb
l’Estat”. Els 700 milions que el Go-
vern deu a la sanitat concertada –el
CatSalut va xifrar la setmana passa-
da el deute entre 400 i 500 milions–
inclouen el 25% del concert del ge-
ner, que no es va pagar; el 40% del
que no es va abonar al novembre; la
totalitat de les factures que no es van
pagar al juliol, i el 25% pendent de la
factura del maig. Els centres han
passat de cobrar a 90 dies a fer-ho a
140 dies.

Instal·lats en la incertesa
Els endarreriments han deixat els
hospitals concertats “al límit de la
tresoreria”, segons Ferrer. Els cen-
tres que tenen més problemes per
pagar a proveïdors són els hospitals
petits i els comarcals, “que no tenen
marge de maniobra”. Al mes de no-
vembre, per exemple, tres centres
van necessitar ajuda de la Generali-
tat per poder pagar les nòmines. He-
lena Ris detalla que una desena
d’hospitals han pactat ajornar el pa-
gament de quotes a la Seguretat So-
cial per equilibrar els comptes. “Si no
canvia la dinàmica, el 80% o 90% dels
centres tindran dificultats per fer
front als pagaments”, diu Ferrer.

Els 345 milions d’euros de con-
cert que cobren els hospitals de la
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú-
blica (XHUP) són claus per a la su-
pervivència dels centres, ja que su-
posen entre el 90% i el 95% dels
seus ingressos. Fins ara els hospitals
han anat fent front als pagaments
amb recursos propis o amb finança-
ment bancari. “Però cada cop és més
complicat trobar una via de finança-
ment sostenible perquè molts cen-
tres ja estan esgotant les possibili-
tats de reserva pròpia i el crèdit con-
tinua tancat”, explica Lluís Monset,
director general de l’Associació Ca-
talana d’Entitats de Salut (ACES), la
patronal privada que també repre-
senta centres sociosanitaris i de re-
habilitació concertats. Monset ex-
plica que en alguns centres s’ha
acordat amb els comitès d’empresa
pagar les nòmines “una mica més
tard”. “No podem viure al dia com
vivim. Estem en una situació molt
terminal”, afegeix Monset. Per això,
reclama “fer un replantejament re-
alista”, perquè la situació “no sem-
bla que hagi de solucionar-se a curt
o mitjà termini”.e
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BARCELONA. El retard en els paga-
ments de la Generalitat ha posat els
hospitals concertats contra les cor-
des i, de retruc, han rebut els prove-
ïdors. Si els centres abans els paga-
ven els serveis a 90 dies, ara hi ha
hospitals que ho fan a sis mesos. Els
proveïdors –des dels serveis de ne-
teja fins a bugaderia, menjar i, fins
i tot, farmàcia i material sanitari–
estan suportant el pes del retard en
els pagaments dels concerts. “Hi ha
centres que estan pagant als prove-
ïdors a sis mesos o més per poder ga-
rantir el capítol 1 de personal. Ja
s’ha fet tot el que s’havia de fer pel
que fa a gestió de proveïdors i ara
preocupa el pagament de les nòmi-
nes”, alerta Manel Ferrer, president
del Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya, una de les patronals de la
sanitat concertada. “La situació que
patim ens pot abocar a no poder pa-
gar nòmines. Aquest risc existeix”,
raona Helena Ris, directora general
de la Unió Catalana d’Hospitals.

Cada mes el sector viu en la incer-
tesa de saber si cobrarà o no, i quan
ho farà. “Això provoca inseguretat i
falta de credibilitat amb els bancs,
els proveïdors i els nostres treballa-
dors”, raona la directora general de
la Unió. La impressió és que plou so-
bre mullat. El 2010 es va reduir un

El Govern ja deu
700 milions als

hospitals concertats

SANITAT

No han cobrat tot el concert del gener i han
doblat el termini de pagament als proveïdors

DEPENDÈNCIA DEL FINANÇAMENT PÚBLIC
L’Hospital de Sant Pau és un dels centres que formen part de la Xarxa Hospitalària

d’Utilització Pública (XHUP). Els 345 milions d’euros de concert que cobren aquests
hospitals suposen entre el 90% i el 95% dels seus ingressos. CRISTINA CALDERER

“L’escenari és de concurs de creditors”
● La Generalitat paga amb retard
als centres sanitaris, i els proveï-
dors, de retruc, també pateixen. La
situació fa mesos que no canvia.
Hi ha una llei de la morositat que diu
que els pagaments s’han de fer a 60
dies. Hem arribat a un punt que ac-
ceptem com a normal el que no ho
és. I tenim un problema, perquè si
no cobrem a temps, no podem dedi-
car esforços a crear valor afegit. Ens
passem mig mes patint per quadrar
els números. Per generar riquesa, hi
ha d’haver confiança.
● ¿Els proveïdors dels hospitals ca-
talans estan en una situació límit?
Es pressuposa que al proveïdor no li
ve d’aquí i s’instal·la en l’imaginari
col·lectiu que es pot sobreviure pa-
gant les factures amb retard. La di-

ferència entre els països seriosos i
els que no ho són és el compliment
de la llei. A la sanitat alemanya el
sector cobra a 20 dies. L’escenari és
de concurs de creditors.
● I no sembla que pugui canviar a
curt termini. Quines conseqüènci-
es pot tenir que l’administració
continuï pagant amb retard?
Sabem que a la Generalitat li passa
el mateix que a nosaltres. El pitjor
de tot plegat és la incertesa amb què
hem de treballar. Aquest és el can-
vi més radical. I això fa que no es pu-
gui planificar res, i es genera des-
confiança. Hi ha empreses de càte-
ring que ofereixen els seus serveis
als hospitals que tenen factures
pendents des del mes d’agost de
l’any passat.
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Dificultats
Els hospitals
cobraven a 90
dies i ara ho
fan a 140, i els
proveïdors ho
estan patint

Els centres alerten
de les conseqüències
dels impagaments

Helena Ris
DIR. GRAL. DE LA UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS

“La situació que patim ens pot
abocar a no poder pagar
nòmines dels treballadors.
Aquest risc existeix”
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Manel Ferrer
PRES. DEL CONSORCI SALUT I SOCIAL DE CAT.

“Si no canvia la dinàmica,
el 80% o el 90% dels centres
tindran dificultats per
fer front als pagaments”
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