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La gestió dels Serveis de Salut de 
caràcter públic, ha evolucionat de 
forma radical en els darrers anys 
sobre tot i principalment en el sector 
públic. A nivell privat s’han aplicat 
criteris semblants a la gestió de les 
empreses. 
 
Inicialment els hospitals públics, 
municipals, provincials, clínics i de 
l’Insalud, tenien una estructura molt 
senzilla: Hi havia un administrador i 
un director mèdic a mes a mes dels 
serveis mèdics d’atenció en general. 
L’Insalud per la seva banda, 
disposava d’un secretari general i 
un director mèdic. La organització 
administrativa era dons mínima i 
poc estructurada. 
 
La Llei d’Hospitals ( llei  37/1962, de 
21 de juliol ), defineix  per primera 
vegada que és un hospital i les 
seves funcions bàsiques 
(assistència, docència i recerca) i va 
permetre la introducció de la figura 
del director gerent o director general 
que podia no ser metge. 
 
Ara be quina formació havia de tenir 
aquest gerent o director gerent?. En 
general, s’entenia que era de 
formació mèdica o un economista o 
un jurista.  
 
Creiem que la formació del gerent 
no ha de ser ni exclusivament 
mèdica, ni exclusivament 
econòmica. Aquestes formacions  
 
 

 
 
 
exclusives donen lloc en ocasions a 
unes visions parcials i sectorials. 
Creiem que el director  o gerent d’un 
hospital ha de tenir una formació 
sanitària a cavall entre els dos 
sector. Els darrers anys, s’ha caigut 
en l’error de considerar només la 
formació econòmica. És evident que 
els recursos sanitaris han de ser 
ben gestionats i controlats. 
L’economista però pot caure en una 
falta de perspectiva: només veu la 
reducció de la despesa. 
 
A la gestió directa de l’Hospital com 
a un servei administratiu, se li van 
atribuir tota mena de crítiques i 
defectes: rigidesa en la gestió dels 
recursos i caràcter funcionarial de 
tot el personal. 
 
Anys després apareix, la 
externalització d’alguns serveis. 
Així, serveis com cuina i bugaderia 
o neteja i manteniment es donen a 
empreses externes que fan aquests 
serveis abans gestionats pels 
hospitals directament. En alguns 
aspectes ha millorat la gestió i el 
funcionament dels serveis que 
queden a càrrec d’empreses 
especialitzades. 
 
Amb els anys i el progrés tècnic, 
l’estructura dels hospitals i centres 
de salut, s’ha fet mes complexa. 
Alguns centres sanitaris tenen un 
nombrós personal de totes les 
categories professionals, que van 
del nivell més alt de coneixements i 
responsabilitats fins els nivells mes 
baixos. I tots treballen i conviuen 
moltes hores en un espai i limitat. 
L’aspecte mes essencial en un 
hospital es la bona gestió de 
personal. Els serveis s’han agrupat 
en grups de gestió homogènia que 



es classifiquen com a Divisió 
mèdica. Divisió administrativa i 
Divisió d’infermeria, tots amb una 
refinada organització dels serveis. 
 
En conseqüència apareixen poc a 
poc noves formes de gestió dels 
hospitals públics. La llei General de 
Sanitat de 1986 ( llei 14/1986, de 25 
d’abril ) te només dues disposicions 
als arts 67 i 90 que donen una 
preferència a les entitats no 
lucratives per subscriure convenis o 
concerts entre l’Administració 
sanitària. i les entitats sanitàries 
privades . Deu anys després l’any 
1996 s’aprova un decret llei “sobre 
habilitació de noves formes de 
gestió” que es completada per una 
altra disposició de 1997. 
 
En aquestes dues lleis per gestionar 
els hospitals i centres sanitaris, es 
permet tota mena de fórmules que 
regulen aquestes disposicions: 
gestió directa o gestió indirecta a 
través d’entitats creades per a 
l’Administració; constitució de 
consorcis, fundacions, altres entitats 
dotades de personalitat jurídica, 
etc.. Aquí ja no es parla més de 
entitats sense finalitat lucrativa. 
 
D’acord amb la nova tendència i 
disposicions, a Catalunya s’han 
creat, per exemple, tres societats 
anònimes públiques per gestionar 
els serveis de les Diputacions de 
Girona, Lleida  i Tarragona. 
traspassats a la Generalitat. 
Darrerament s’ha constituït una 
Societat Anònima pública per 
gestionar els serveis de l’ICS. 
 
També a Catalunya s’han constituït 
nombrosos consorcis entre la 
Generalitat i entitats no lucratives 
per gestionar hospitals i centres de 
salut. 
 

Quina avantatge tenen els consorci i 
les societats públiques? Tenen 
personalitat i capacitat per 
contractar i obligar-se i poden 
subscriure crèdits i contractar 
personal en forma laboral i no sota 
la forma de funcionaris. A més a 
més  les societats i els consorcis 
tenen un patrimoni i pressupost 
separat del de la Administració de la 
Generalitat. 
 
En els últims anys entrem en una 
carrera ferotge per privatitzar tots 
els serveis inclusos els sanitaris i 
ara patim les conseqüències 
d’aquest caos financer. La 
privatització dels serveis suposa 
considerar la salut com un negoci i 
no acceptant a nivell privat més que 
els serveis rendibles. Els serveis de 
risc no s’accepten. Creiem que la 
salut i els seus recursos s’han de 
considerar un servei i no com un 
negoci 
 
Fixem-nos be com ara les empreses 
en fallida demanen diners a l’Estat; 
situació contradictòria amb els 
sistemes que s’han mantingut fins 
ara, de privatització i desregulació. 
 
Finalment, i no menys important, 
farem una breu referència a les 
últimes decisions preses a les CA 
de Madrid i València per gestionar 
hospitals. Aquí els hi ha estat 
suficient recórrer a la Llei de 
Contractes de les Administracions 
Públiques. Aquesta llei ha permès 
fer uns concursos per a la 
construcció d’un hospital i al mateix 
temps adjudicar una concessió 
administrativa per posar en marxa 
l’hospital i gestionar-lo per un temps 
determinat. 
 
Criem que s’ha de tornar a dignificar 
la gestió directa dels serveis de 
salut amb les modificacions que 



calgui per garantir la flexibilitat i la 
qualitat dels serveis. 
 
Només una bona Administració pot 
garantí la continuïtat, la 
permanència i la qualitat del servei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 


