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Certament, tal i com planteja 
l’amic Artigas en un article 
d’aquest mateix butlletí, la 
combinació entre les diferents 
Lleis, Decrets i Reals Decrets de 
desenvolupament, “amb més o 
menys sintonia” amb les 
possibilitats que dóna la Llei 
General de Sanitat, així com la Llei 
d’Ordenació Sanitària de 
Catalunya, (en el nostre cas), han 
propiciat arreu de l’Estat tot un 
seguit d’experiències en diferents 
formes de gestió dels serveis 
sanitaris de finançament públic, 
que va encetar una polèmica que 
ha anat creixent a mida que s’han 
anat ampliant les experiències. i 
coneixent els resultats de les 
actuacions endegades en altres 
països precursors en aquests tipus 
de concessions i de gestions.  
 
L’anàlisi d’aquest tema, com tots 
els que fan referència a la gestió 
pública dels drets subjectius de 
ciutadania, han de intentar fer-se 
amb la màxima rigorositat i 
honestedat possible. En primer 
lloc perquè estem parlant de drets 
fonamentals dels ciutadans i 
ciutadanes que aquí i arreu han 
costat molt d’assolir. En segon lloc 
perquè estem parlant de 
finançament públic (dels diners de 
tots). I en tercer lloc, però no 
menys important, perquè la 
rigorositat traurà arguments a qui 
vulgui rebatre els plantejaments 
que utilitzem. 
 
Per tal d’analitzar la tendència 
dels diferents governs cap a 
“l’externalització” tant de les 
infraestructures, com de la gestió 
dels serveis sanitaris hem 
d’emmarcar-ho en un procés 
històric mundial que hem conegut 

com a “globalització” i/o com a 
“pensament únic”, que ha arribat a 
afectar absolutament a governs de 
tots els colors, a tot tipus 
d’entitats i, malauradament, a la 
majoria de ciutadans i ciutadanes 
d’arreu que, tots plegats, es 
deixen enlluernar per la 
immediatesa dels beneficis i la 
pretesa capacitat individual de 
superar l’infortuni (de la classe 
que sigui) quant els  arribi. En 
resum, aquest pensament defensa:  

• L’aprimament de l’Estat, 
que ha de ser el menys 
intervencionista possible.  

• La baixada d’impostos, que 
ha d’incrementar els 
recursos personals per a les 
actuacions individuals. I  

• la llibertat d’escollir entre 
les “ofertes”, d’un mercat 
que ha de ser omnipresent a 
tots els sectors i a tots els 
aspectes de la vida (serveis 
sanitaris inclosos). 

 
Dit això, i tenint en compte la 
dificultat per transmetre una 
forma de pensament diferent, tant 
per part de les persones com de 
les institucions que ho intenten 
(esperem que els últims 
esdeveniments, que ens han 
portat a la present situació 
econòmica mundial, ajudin a fer 
canviar els paradigmes instal·lats), 
crec que hem d’analitzar fins a 
quin punt i dins de quins 
paràmetres podem acceptar 
actuacions que, portades al límit, 
resulten incompatibles amb els 
valors de solidaritat i de 
sostenibilitat. Hem de defugir pro 
de l’efecte del pèndul, oposant 
plantejaments tant maximalistes 
com els d’ells, pro en sentit 
contrari. 
 
Així doncs, tenint en compte els 
elements següents :  
- La pressió assistencial creixent 
sobre el sistema sanitari públic, 



donat per l’increment de població, 
i el seu envelliment, que dispara 
la demanda en quantitat i 
l’increment del nivell de riquesa 
general del país, que augmenta la 
demanda en qualitat. 
- El no increment dels 
pressupostos de forma suficient i 
sostinguda en el temps, per la 
manca de recursos públics, degut 
en gran part a la rebaixa periòdica 
del nivell impositiu per part dels 
governs, tant d’un color polític 
com d’un altre.  
 
Les diverses administracions 
autònomes (també dels diferents 
colors polítics) han assajat 
diferents models de concessió 
administrativa de gestió de 
centres i serveis sanitaris, amb 
mes o menys voluntat “d’exprimir 
fins el límit” les possibilitats que 
dona la legislació vigent, i si no, 
es canvia la legislació (com es va 
fer amb la “reforma de la LOSC” 
l’any 1995) tant per cobrir la 
demanda en el menor temps 
possible (inclosos interessos 
electorals) com per “deslliurar-se” 
de la gestió administrativa 
d’aquests serveis (inclosa la 
relació funcionarial del personal 
sanitari). 
 
D’entrada, i en pro de la 
rigorositat, hem de distingir 
clarament entre privatització de la 
sanitat, que son serveis privats 
amb finançament individual o 
col·lectiu (assegurança privada), i 
gestió privada dels serveis públics 
de salut (finançament públic). 
De la mateixa manera, hem de 
distingir entre gestió privada amb 
ànim de lucre i sense ànim de 
lucre, o entre serveis de propietat 
privada i de propietat pública 
(aquesta última no necessàriament 
de la Seguretat Social, com ara 
Ajuntaments, Diputacions, 
Consorcis públics, etc.). 
I fer aquestes distincions, com he 
comentat al principi, tenen la seva 

importància perquè es al que 
s’agafen, de forma superficial, per 
a rebatre’ns els arguments els que 
volen imposar canvis 
inacceptables en el sistema públic, 
sense entrar en el fons de la 
qüestió. 
 
Del que representa una Concessió 
Administrativa total d’un servei, 
en el cas que ens ocupa del sector 
sanitari, l’anomenada “Iniciativa 
de Finançament Privat” 
(construcció i gestió), crec que 
hem de rebutjar l’aspecte 
fonamental :  la prestació dels 
serveis sanitaris per part de 
l’empresa concessionària, que 
diferencia el que parlem de  
privatització de la gestió sanitària 
o no. 
 
Partint de les premisses 
anteriorment exposades, podem 
fer l’exercici de respondre a les 
preguntes següents: 
 

- Front a unes necessitats 
objectives de la població 
d’un territori, és millor 
cobrir-les com més aviat 
millor?  

(ponderant la manca de recursos 
del Govern Autònom i la 
incapacitat legal d’endeutament 
propi). 

 
- La cessió de la gestió de tot 

allò que NO sigui l’atenció 
sanitària directa a les 
persones usuàries, 
representa un 
empitjorament del sistema 
públic de salut ? 

(tenint en compte que es la pròpia 
administració qui presenta el 
“plec de condicions” de 
l’adjudicació, per tal de garantir 
uns bons serveis de manteniment, 
càtering, bugaderia, neteja, etc). 

- La no adscripció  
funcionarial (estatutària) 
dels professionals de la 



sanitat, va en detriment de 
la qualitat assistencial ? 

(tenint en compte, en el cas de 
Catalunya, l’experiència de la 
XHUP, que presta aproximadament 
la meitat de l’assistència sanitària 
del sistema públic de salut, amb el 
personal laboral, amb procés 
d’homologació progressiu de 
condicions laborals en el conjunt 
del sistema). 
 
Al mateix temps que fem el 
possible (el poc que podem) per 
contrarestar el que plantejava al 
principi de “globalitzacions i 
pensaments únics” (amb l’ajut 
dels temps que corren) per tal que 
“replantegin el model general” 
(difícilment el canviaran), 
analitzem les possibles avantatges 
i inconvenients d’aquests nous 
tipus de concessions, amb un 
objectiu : millorar la cobertura 
territorial del sistema públic de 
salut, assolint mes equitat amb el 
menor temps possible, i amb un 
topall : la gestió  dels serveis 
pròpiament sanitaris. 



 
 


