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Preàmbul

Aquest estudi va ser encarregat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya 

al Departament de Dret (Àrea de Dret Financer i Tributari) de la Universitat 

Pompeu Fabra, com a informació complementària i addicional a un document	

de	recomanacions	del	CSC envers la governança del sistema de salut i de 

les entitats proveïdores, titulat	La	Governança	en	les	Institucions	de	Salut, 

que s’ha editat i està a disposició del sector. 

El document de recomanacions és el fruit del treball d’un grup d’experts, i d’una 

jornada de debat i discussió amb els màxims responsables dels òrgans de 

govern i de gestió d’entitats associades al CSC, per tal d’establir i consensuar 

quins són els factors clau d’una bona governança institucional i els requisits 

del sistema per promoure-la, així com formular un conjunt de propostes de 

caràcter pràctic que es puguin implementar a les nostres organitzacions a curt 

i mig termini. 

La finalitat d’aquest treball del CSC és assegurar que les organitzacions estan 

en condicions d’obtenir els millors resultats assistencials possibles, amb un 

ús eficient dels recursos que la societat posa a la seva disposició, i que les 

entitats i el sistema de protecció i atenció a la salut es transmetrà, enfortit, a 

les generacions futures.  

En el document del CSC La	Governança	en	 les	 Institucions	de	Salut, es 

recullen els conceptes de governança, governabilitat i govern, així com els 

principis i instruments de la bona governança, tant pel que fa al sistema de 

salut com de les institucions proveïdores de serveis. S’hi fa especial èmfasi en 

la necessitat de professionalització i l’assumpció de risc personal per part dels 

administradors o membres de l’òrgan de govern de les institucions, atès que 

ni la naturalesa pública de l’entitat, ni la manca d’afany de lucre, ni la gratuïtat 

del càrrec són circumstàncies que eximeixin o atenuin la responsabilitat dels 

administradors, responsabilitat que es regeix per les normes generals i per les 

específiques derivades de la naturalesa pública dels fons gestionats.

La conclusió del debat obert en el si CSC sobre les mesures necessàries per 

garantir la bona governança del sistema de salut i de les institucions, tenint en 

compte el diagnòstic i l’anàlisi DAFO de la situació actual, es resumeix en les 

següents propostes:
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Propostes per una bona governança del sistema de salut

1.	 Cal garantir una planificació	 global	 coherent amb visió de sistema, 

reforçant la utilització integrada de les eines	de	planificació,  com element	

clau	en	la	governança	del	sistema.

2.	 La governança del sistema s’ha d’articular mitjançant una definició	clara	

d’objectius	 i	 resultats	 en	 salut	 (garantint per tant accés i serveis), i 

responent a les necessitats en salut de la població més que no pas en una 

planificació de recursos instal·lats, potenciant	 la	provisió	en	xarxa i les 

aliances entre proveïdors, i assegurant la participació	territorial	i	del	món	

local	mitjançant el pacte i el consens.

3. És necessari aprofundir	 en	 la	 separació	 de	 funcions	 com	 a	 element	

característic	del	model	sanitari	català, reformulant els òrgans de govern 

del sistema per garantir aquesta separació de rols. Així mateix, en aquells 

casos en que la Generalitat tingui drets dominicals sobre l’entitat, caldria 

diferenciar clarament la condició de propietari de la condició de soci o associat.

4.	 Cal una governança	conjunta	del	sistema entre la Generalitat	i	el	món	

local, cadascun des de les competències que li són pròpies i també des 

de les competències compartides1. Les entitats locals –ajuntaments, dipu-

tacions, i consells comarcals– són un agent clau que cal escoltar, amb els 

quals s’han de consensuar objectius i rendir comptes, per	dret	propi	com	

a	representants	de	la	ciutadania.

5. Cal un nou pacte	social	i	polític	sobre	la	sanitat, recuperant l’esperit	de	

consens	que va donar lloc al naixement i desplegament del model.

6. Cal una	 revisió	 i	 modificació	 de	 la	 LOSC	 per donar cobertura legal a 

la separació de funcions (planificació, compra i provisió) que ha de dur a 

terme cadascun dels agents.

7. El	contracte	és	l’eina	clau	de	relació	entre	el	comprador	i	el	proveïdor, 

i ha de ser l’instrument	per	a	l’assignació	dels	recursos necessaris per 

l’atenció a les necessitats de salut dels ciutadans. En aquest sentit, el 

contracte és la garantia	de	governabilitat, tant del sistema com de les 

entitats, i ha	d’estar	adreçat	al	resultat	esperat,	fomentant la cooperació 

i el treball en xarxa dels proveïdors.

8. Els contractes han de ser públics,	 transparents	 i	 homogenis amb 

independència de què el proveïdor pertanyi al sector públic o privat, i 

han d’incorporar una definició explícita de les conseqüències tant del seu 

compliment (premi/incentiu) com incompliment (sanció / penalització).

1. Cal tenir en compte en el futur les modificacions que en l’àmbit competencial municipal es produiran 
amb molta probabilitat quan s’aprovi la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local que, 
a data d’elaboració del present document, es troba en fase d’Avantprojecte en tramitació al Congrés dels 
Diputats. 
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9. Cal garantir la transparència	i	la	publicitat	dels	resultats	tant assistencials 

com econòmics, potenciant l’avaluació i el rendiment	de	comptes	com	a	

eina	per	a	la	presa	de	decisions.

10.	L’avaluació,	control	i	fiscalització	dels proveïdors per part del sistema ha 

d’estar centrada fonamentalment en	els	resultats,	i	no	tant	en l’avaluació 

dels procediments.

Propostes per una bona governança a les institucions 
proveïdores 

1. La	propietat	de	l’entitat	és	qui	proposa	i	nomena els membres dels òr-

gans de govern, i delega en els seus representants una vegada nomenats. El 

perfil dels membres dels òrgans de govern hauria de ser no	exclusivament	

polític, incorporant professionals de l’àmbit	empresarial, amb coneixe-

ments de planificació i de gestió sanitària. Haurien de conèixer també el 

món local i entendre i assumir	 les	responsabilitats	que	implica	el	seu	

càrrec. Així mateix, és important definir el rol dels membres dels òrgans de 

govern, i que quan actuïn en aquesta condició, defensin els interessos de 

la institució (deure	de	lleialtat	institucional).

2. Cada òrgan de govern hauria de definir criteris	 interns,	consensuats	 i	

transparents	de	bon	govern, que incloguin termes d’implicació, dedicació, 

conflictes d’interessos i compensació per als que governen. 

3. És imprescindible la confiança	mútua	entre	l’òrgan	de	govern	i	l’equip	

de	 gestió, per tal que ambdós estiguin alineats, i la definició clara de 

funcions d’ambdós òrgans. 

4.	 La garantia	de	transparència	interna	i	externa és un criteri que ha d’estar 

explícit en el Codi de Bon Govern de la entitat. Aquesta transparència és 

responsabilitat de l’òrgan de govern, però qui la gestiona i executa és la 

gerència, i és responsabilitat dels gerents	 garantir	 canals	 eficaços	 de	

comunicació interna i externa dels resultats de la institució.

5. La millora en l’aprofitament de despesa en el sector públic de salut necessita 

eines	molt	diferents	als	mecanismes	de	control	administratiu, per tal 

de compaginar	 els	 requeriments	 normatius	 del	 sector	 públic,	 amb	

l’autonomia	de	gestió	dels	centres	i	la	necessària	eficiència. Cal una 

nova normativa que permeti disposar d’un marge més ampli, en el camp de 

l’autonomia de gestió, per a les entitats del sector públic de salut, adaptant 

la naturalesa jurídica i estatutària de les entitats per tal de consolidar la seva 

autonomia de gestió i defensar-la de possibles ingerències.  
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6.	 Un dels principals	valors	afegits que aporta el sector	públic	empresarial	

és que la seva	eficiència	i	flexibilitat	s’acompanya	de	l’absència	d’ànim	

de	lucre. La privatització d’aquest sector públic comportaria una pèrdua 

molt estimable d’aquest valor afegit.

7.	 L’absència d’ànim de lucre no ha d’impedir a les entitats generar els exce-

dents necessaris per fer front a les amortitzacions i a l’obsolescència d’es-

tructures i equips. 

8.	 Cal reforçar el contracte	com	a	instrument	de	gestió	del	sector	públic	

empresarial. Els contractes han d’incorporar un sistema de contraprestació 

econòmica de compra de serveis (basat en tarifes de mercat transparents 

i homogènies tant per al sector privat com per al públic), així com noves 

visions en vessants com l’abast temporal o l’abordatge territorial.

9.	 Cal generar mecanismes a través dels quals	 identificar	 i	 declarar	

públicament	els	potencials	conflictes	d’interès que es poden generar 

al si d’una entitat. El Codi de Bon Govern de l’entitat ha de definir els 

procediments	de	resolució de cadascun dels conflictes.

10. És una obligació dels òrgans de govern promoure	 el	 compromís	 dels	

professionals, traslladant-ho com objectiu estratègic a l’equip directiu. Els 

professionals s’han d’implicar en	la	governabilitat	de la institució, i	no	de	

la	governança, excepte quan assumeixin risc empresarial.
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Resum executiu

Objecte

Aquest informe té per objecte analitzar com s’interpreta i aplica la normativa 

comptable europea (el Sistema Europeu de Comptes SEC–95) en el sector 

sanitari públic, des d’una perspectiva de Dret comparat. Concretament, 

l’estudi es centra en l’aplicació del SEC–95 als centres sanitaris del Regne 

Unit, França i Alemanya, amb la finalitat de poder extreure conclusions que 

resultin d’utilitat en l’àmbit de les Empreses Públiques i Consorcis (EPIC) del 

Sistema Sanitari Català.

Context

Actualment, en termes de SEC–95, les EPIC es classifiquen com a entitats del 

sector públic no financeres, dins del sector “Administracions públiques”, i, per 

tant, consoliden el seu deute amb el de la Generalitat de Catalunya, a efectes 

del compliment dels objectius de disciplina pressupostària fixats per la Unió 

Europea (UE). A partir de l’experiència d’aplicació del SEC–95 als tres Estats 

Membres esmentats (Regne Unit, França i Alemanya), aquest informe analitza 

quins són els requisits exigits per les institucions europees per tal que un 

centre sanitari –i en particular, un hospital públic–, tot i tenir naturalesa pública 

i comptar amb finançament majoritàriament públic, pugui quedar exclòs del 

sector “Administracions públiques”, en termes de SEC–95.

Contingut	i	estructura

Les principals qüestions que es plantegen en aquest estudi són les tres 

següents: 1) com s’interpreta i s’aplica el SEC–95 als centres sanitaris del 

Regne Unit, França i Alemanya; 2) quines característiques han de tenir els 

centres sanitaris per tal de no ser classificats dins del sector “Administracions 

públiques” d’acord amb el SEC– 95; i 3) fins a quin punt l’aplicació del SEC–95 

condiciona l’autonomia de gestió d’aquests centres. Per tal de contextualitzar 

l’estudi de Dret comparat, l’informe dedica un epígraf previ als criteris generals 

per a la classificació dels centres sanitaris a efectes del SEC–95. Així mateix, 

com a tancament de l’informe, s’aporten unes taules comparatives amb altres 

Estats Membres de la Unió Europea. 

Criteris	generals

Per tal de conèixer els nivells de dèficit i deute públics a efecte de compliment 

dels límits fixats en la normativa europea (en el Tractat de Funcionament de la 

UE i en el Pacte d’Estabilitat i Creixement de la UE), els Estats Membres han de 
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presentar els seus comptes d’acord amb el Reglament que aprova el Sistema 

Europeu de Comptes (actualment, SEC–95, i, a partir de l’1 de setembre de 

2014, SEC–2010). Els criteris per a interpretar i aplicar aquesta complexa 

normativa comptable es determinen per Eurostat (Oficina d’Estadística de 

la Comunitat Europea), tant en el seu “Manual del SEC–95 sobre el dèficit 

públic i el deute públic” (última edició, 2013), com en les seves decisions. A 

efectes d’aquest treball, ens interessa delimitar com es configura el sector 

“Administracions públiques” en la normativa comptable europea (cal tenir en 

compte que la pròpia normativa pressupostària espanyola defineix el concepte 

“sector públic” per remissió a la definició recollida a la normativa comptable 

europea). Els criteris generals per a la classificació sectorial de les entitats, dins 

o fora del sector Administracions públiques, resulten especialment difícils de 

concretar en el cas dels hospitals públics, motiu pel qual el Manual del SEC–95 

inclou una disposició específica al respecte.

Aplicació	en	el	Regne	Unit,	França	i	Alemanya

L’aplicació del SEC–95 als centres sanitaris dels tres Estats Membres analitzats 

(Regne Unit, França i Alemanya) posa de manifest diferències importants. Al 

Regne Unit, actualment els hospitals públics (els NHS Trusts i els NHS Foundation 

Trusts) formen part del sector Administracions públiques (S. 13), subsector 

Govern central (S. 1311), però les autoritats treballen en la implantació d’un 

sistema de retribució per part de les Administracions que permeti excloure’ls 

d’aquest sector. En canvi, a França, si bé els hospitals públics francesos 

semblen donar compliment als criteris d’Eurostat per a considerar-se exclosos 

del sector Administracions públiques (atenent al seu sistema de retribució), 

actualment es troben inserits en el sector Administracions públiques (S. 13), 

concretament en el subsector Administracions de la Seguretat Social (S. 1314), 

i no sembla haver voluntat per part de les autoritats estadístiques franceses de 

canviar dita classificació, pels motius exposats a l’informe. 

En canvi, a Alemanya, la situació és ben diferent. En termes de comptabilitat 

nacional, tots els hospitals alemanys, tant els públics com els privats, es 

classifiquen fora del sector Administracions públiques, en el sector “Societats 

no financeres” (S. 11). L’autoritat estadística alemanya classifica els hospitals 

públics com a unitats institucionals públiques “de mercat”, atenent al seu 

sistema de retribució. Un altre element que s’analitza a l’informe és el fet que 

els hospitals públics alemanys tenen un important nivell d’independència 

financera, i que, en alguns casos, arriben fins i tot a pagar dividends a les 

Administracions públiques, circumstància que és tinguda en compte per 

Eurostat, pel que fa a la naturalesa de les injeccions de capital que aquestes 

entitats reben de les Administracions.
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Anàlisi	comparada	i	conclusions

Si comparem els resultats anteriors amb la classificació sectorial que dels 

hospitals públics es fa a Espanya, veiem que aquests es classifiquen en el sector 

Administracions públiques (S. 13), i majoritàriament –un 91%– en el subsector 

Comunitats Autònomes (S. 1312), atenent a diversos motius. Alguns hospitals 

públics espanyols no es poden considerar “unitats institucionals”, sinó òrgans 

dependents de l’Administració. Aquells hospitals que són qualificats com a 

unitats institucionals “públiques”, sempre es consideren per les autoritats 

estadístiques espanyoles com a unitats de “no mercat”, atenent al sistema 

de retribució. A això cal afegir l’elevat nivell de dependència financera que els 

hospitals públics espanyols tenen respecte de les Administracions.

Tot i així, tal com s’analitza a l’informe, el fet que una determinada entitat 

estigui inclosa en el sector Administracions públiques no comporta obligacions 

específiques per al legislador nacional a nivell de control intern. Aquesta és 

una qüestió que queda a decisió dels Estats, en virtut del principi d’autonomia 

institucional i procedimental. I, a la inversa, el fet que una determinada entitat 

quedi exclosa del sector Administracions públiques no elimina els possibles 

controls per part de les institucions europees en compliment de les obligacions 

de transparència.

Si tenim en compte les últimes interpretacions d’Eurostat sobre la classificació 

sectorial dels centres sanitaris, així com la recent aprovació del nou Sistema 

Europeu de Comptes SEC–2010, veiem que cada cop s’interpreten de 

forma més restrictiva els criteris que permeten classificar fora del sector 

Administracions públiques, unitats institucionals públiques finançades 

majoritàriament per les Administracions. Però també és cert que, tal com 

disposa el propi SEC–2010, el test de la classificació sectorial s’ha de fer 

individualment a cada unitat institucional (i no en bloc). Per tant, és possible 

que un determinat hospital sí doni compliment als criteris del SEC–2010 per 

ser classificat fora del sector Administracions públiques. Tant la necessitat de 

fer aquesta aplicació individualitzada del test de classificació sectorial, com 

el fet que –després de 17 anys– s’hagi aprovat el nou Sistema Europeu de 

Comptes, hauria de motivar les autoritats estadístiques espanyoles a analitzar, 

hospital per hospital, si donen compliment als requisits, tal com es troben 

establerts al nou SEC–2010.
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Introducció

L’objectiu d’aquest informe és realitzar un estudi de Dret comparat, en el 

qual s’analitzarà l’experiència de l’aplicació del SEC–95 (Sistema Europeu 

de Comptes, aprovat per Reglament núm. 2223/1996, del Consell, de 25 de 

juny2) en els centres sanitaris de tres Estats Membres de la Unió Europea: el 

Regne Unit, França i Alemanya. Posteriorment, aquesta anàlisi es completarà 

amb unes taules comparatives on es recullen els principals aspectes que es 

tenen en consideració per les institucions europees a l’hora de classificar 

sectorialment els hospitals dels Estats Membres. Com es posa de manifest en 

aquest estudi, els sistemes sanitaris a la Unió Europea són molt diversos i, per 

tant, els resultats obtinguts no són totalment extrapolables; no obstant això, es 

poden extreure conclusions que resulten interessants per ser aplicades a les 

Empreses Públiques i Consorcis (EPIC) del Sistema Sanitari Català3. 

2. Al llarg d’aquest treball en múltiples ocasions ens remetrem a apartats del SEC–95 per a definir concep-
tes de la disciplina pressupostària europea. En aquests casos fem referència a apartats de l’Annex A del 
Reglament (CE) núm. 2333/1996, de 25 de juny de 1996, relatiu al Sistema Europeu de Comptes nacionals 
i regionals de la Comunitat (des d’ara, SEC–95). No obstant, hem d’assenyalar que el dia 26 de juny de 
2013 es va publicar en el Diari Oficial de la UE el Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de 
la Unió Europea (en endavant, SEC–2010). El SEC–2010 serà aplicable per primera vegada a les dades 
transmeses a partir del dia 1 de setembre de 2014. En la nostra exposició –basada en el SEC–95– desta-
carem alguns canvis importants que s’introdueixen en el SEC–2010. Concretament, a efectes del nostre 
estudi, hem d’assenyalar dues novetats introduïdes pel SEC–2010. En primer lloc, el SEC–2010 introdueix 
certs canvis en els criteris per a la classificació sectorial dels ens. Com analitzarem amb detall, s’establei-
xen majors restriccions per a la classificació d’ens de naturalesa pública fora del sector Administracions 
públiques. I en segon lloc, en un nou apartat relatiu a les “qüestions comptables relacionades amb les 
Administracions públiques”, el SEC–2010 recull, entre altres aspectes, normes relatives a la classificació 
comptable de les injeccions de capital de les Administracions públiques a ens fora del sector Administra-
cions públiques i normes sobre la incidència comptable de les col·laboracions públic-privades. Aquestes 
disposicions no constitueixen una novetat en si mateixes, ja que ja es trobaven recollides en iguals termes 
en el Manual del SEC–95 i en altres pronunciaments específics d’Eurostat. Ara bé, la novetat estreba en 
la major força vinculant que ara posseeixen aquests criteris, en estar recollits en el text del Reglament que 
aprova el SEC–2010.

3. Efectivament, no podem oblidar que els models de finançament dels sistemes sanitaris en aquests 
països és molt diferent. El Regne Unit (com també Espanya) es basa en el model del Sistema Nacional de 
Salut o model Beveridge, on el finançament procedeix dels pressupostos generals de l’Estat, amb càrrec 
fonamentalment als impostos. No obstant, recentment s’han produït importants modificacions en aquest 
àmbit (cal assenyalar, al Regne Unit, les mesures introduïdes per la Llei Health and Social Care Act, de 
27 de març de 2012; i a Espanya, l’aprovació del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones, que estableix la condició d’”assegurat”, a efectes de la prestació de serveis sanitaris). 
El model del Sistema Nacional de Salut també es dóna a Suècia, Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, 
Itàlia i Portugal. En canvi, a França i Alemanya tradicionalment (com també a Àustria, Bèlgica, els Països 
Baixos i Luxemburg) el sistema sanitari es finança seguint el model Bismarck, basat fonamentalment en el 
pagament d’assegurances obligatòries, on els empleats són mutualistes i les contribucions es determinen 
d’acord amb el nivell de rendes de cada assegurat. Tot i l’existència d’aquests diferents models, s’ha d’as-
senyalar, per una banda, que actualment els països europeus tendeixen a un model convergent entre els 
dos sistemes; i, per altra banda, que l’aplicació del SEC-95 (que és l’objecte d’aquest estudi), com veurem, 
no es troba directament condicionada per l’existència d’un o altre model.
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Els paràmetres fixats al Reglament del SEC-95 (que analitzarem a la part 

general d’aquest estudi), permeten als Estats Membres disposar de cert marge 

de configuració per delimitar els contorns del seu sector “Administracions 

públiques”. Lògicament, la configuració del sector “Administracions públiques” 

(la seva major o menor amplitud) influirà en els nivells de dèficit i deute públics 

de l’Estat en qüestió. Al respecte caldrà analitzar fins a quin punt el fet que, 

a determinats Estats, els hospitals públics estiguin exclosos del sector 

“Administracions públiques” és una mera operació de comptabilitat nacional 

per reduir els nivells de dèficit i deute públics, o bé respon a raons d’eficiència.

Com veurem, els hospitals poden quedar exclosos del sector “Administracions 

públiques” tot i tenir naturalesa pública (controlats per les Administracions 

públiques) i comptar amb finançament majoritàriament públic. D’aquesta 

manera, es poden reduir importants nivells de dèficit i deute públics. Aquesta 

és una alternativa a d’altres mecanismes que també permeten aquesta 

reducció dels nivells de dèficit i deute públics, com són les diverses fórmules 

de col·laboració públic-privada (CPP) per a la realització d’infraestructures i 

la prestació de serveis públics, sigui de caràcter exclusivament contractual 

(CPP contractual), sigui mitjançant entitats de capital mixt, públic-privat (CPP 

institucional)4 i 5.  

Quant a l’estructura d’aquest estudi, es tractaran els següents aspectes: 1) com 

s’interpreta i s’aplica el SEC–95 als centres sanitaris del Regne Unit, França i 

Alemanya; 2) quines característiques han de tenir els centres sanitaris per tal 

de no ser classificats dins del sector “Administracions públiques” d’acord amb 

el SEC– 95; i 3) fins a quin punt l’aplicació del SEC–95 condiciona l’autonomia 

de gestió d’aquests centres. Tal com hem assenyalat abans, es tracta d’arribar 

a conclusions vàlides aplicables a les Empreses Públiques i Consorcis (EPIC) 

del Sistema Sanitari Català, que actualment es classifiquen com a entitats 

del sector públic no financeres i, per tant, consoliden el seu deute amb el de 

la Generalitat de Catalunya, a efectes del Procediment de dèficit excessiu. 

L’objectiu final és saber quins requisits ha de complir un centre o establiment 

sanitari, per tal que no sigui necessari comptabilitzar i controlar el seu deute a 

efectes del compliment dels objectius de disciplina pressupostària.

4. COMISSIÓ EUROPEA (2004): Llibre Verd sobre la col·laboració públic-privada i el Dret comunitari en 
matèria de contractació pública i concessions. COM (2004), 327 final, de 30 d’abril de 2004, paràgraf 1.

5. A Espanya i a Catalunya, hi ha una llarga tradició de CPP sota el model de la concessió (fonamentalment 
en l’àmbit de les infraestructures de transport). No obstant això, en els darrers anys també s’estan genera-
litzant experiències de CPP en la prestació de serveis públics (sanitat, educació, etc.).



Estudi comparat sobre l’aplicació del Sistema Europeu de Comptes SEC-95 

Criteris generals per  
a la classificació dels  
centres sanitaris a efectes 
del SEC-95
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Criteris generals per  
a la classificació dels  
centres sanitaris a efectes 
del SEC-95

El context: les restriccions europees al dèficit i endeutament 
públics

En el marc d’allò disposat en l’art. 104 C del Tractat de la Unió Europea de 

1992 (TUE)6 –actual art. 126.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 

(TFUE)–, es va iniciar un procés, a nivell europeu i nacional, que tendeix a la 

contenció del dèficit i l’endeutament públics per part dels Estats membres. 

Conforme a aquesta normativa europea, els Estats que aspiraven a ser 

membres de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) havien de complir quatre 

criteris de convergència (art. 109 J apartat 1 del TUE), dels quals un d’ells exigia 

que les finances públiques es trobessin en una situació sostenible. Aquest criteri 

s’entenia complert quan l’Estat membre no superava les limitacions relatives al 

dèficit i al deute públics recollides en l’art. 104 C del TUE, abans citat. Els valors 

de referència a aquests efectes es van concretar en l’art. 1 del Protocol núm. 

12 sobre el procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, annex al Tractat, 

segons el qual els Estats havien de posseir un dèficit no superior al 3% del 

PIB i un deute públic no superior al 60% del PIB. Aquests criteris de disciplina 

pressupostària no constitueixen un mer peatge d’accés, sinó que els Estats 

membres han de complir-los amb posterioritat al període d’incorporació. 

6. L’art. 104 C del Tractat de la Unió Europea (TUE), en la versió donada pel Tractat de Maastricht, de 7 de 
juliol de 1992, disposa que: “Els Estats membres evitaran dèficits públics excessius”. Aquest precepte es 
recull en els mateixos termes en l’art. 104.1 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea (TCE), en la 
versió donada pel Tractat d’Amsterdam de 2 d’octubre de 1997 i, en l’actualitat, en l’art. 126.1 del Tractat 
de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), en la versió donada pel Tractat de Lisboa signat el 13 de 
desembre de 2007, que va entrar en vigor el dia 1 de desembre de 2009.
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Les directrius del Tractat en aquesta matèria van ser desenvolupades 

mitjançant l’aprovació l’any 1997 del Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Unió 

Europea (PEC)7 i dels denominats Reglaments de supervisió8 i del Procediment 

de dèficit excessiu9. 

Davant aquestes restriccions pressupostàries, s’ha generalitzat entre els Estats 

membres (tant els quals formen part de la UEM com els quals aspiren a formar 

part d’ella) una “fugida” del recurs al crèdit que computa com endeutament 

públic, a l’efecte de complir amb els paràmetres fixats en el Tractat i el PEC, 

concretats a través del Sistema Europeu de Comptes (SEC–95, Reglament 

núm. 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996). En aquest context,  tal 

com hem assenyalat, en termes de Sistema Europeu de Comptes (SEC–95), si 

un centre sanitari es classifica en el sector “Administracions públiques”, el seu 

deute consolidarà amb el deute públic de l’Administració pública corresponent, 

afectant el compliment dels criteris establerts en l’article 126 del TFUE i en el 

recentment reformat article 135 de la Constitució Espanyola10. 

Per a conèixer els nivells de dèficit i deute a l’efecte dels límits fixats en el Pacte 

d’Estabilitat i Creixement de 1997 (PEC), els Estats membres han de presentar 

els seus comptes d’acord amb el SEC–9511. 

Donada la complexitat d’aquesta norma, de marcada naturalesa comptable, 

Eurostat (Oficina d’Estadística de la Comunitat Europea) va aprovar un 

7. El Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Unió Europea (PEC) es conforma a partir de dues vessants: 
una preventiva (que pretén reforçar la permanència de les posicions pressupostàries i la coordinació de 
les polítiques econòmiques –Reglament núm. 1466/1997–) i una vessant correctiva (a través de la qual es 
persegueix accelerar i clarificar el procediment de dèficit excessiu –Reglament núm. 1467/1997–).

8. Reglament núm. 1466/1997 del Consell, de 7 de juliol de 1997, relatiu al reforçament de la supervisió 
de les polítiques econòmiques, el qual va ser modificat pel Reglament núm. 1055/2005 del Consell, de 27 
de juny de 2005, i recentment ha estat objecte de reforma pel Reglament núm. 1175/2011 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2011.

9. Reglament núm. 1467/1997 del Consell, de 7 de juliol de 1997, relatiu a l’acceleració i clarificació del 
Procediment de Dèficit Excessiu, el qual ha estat també objecte d’una doble reforma, pel Reglament núm. 
1056/2005 del Consell, de 27 de juny de 2005, i recentment pel Reglament núm. 1177/2011 del Consell, 
de 8 de novembre de 2011.

10. Aquests preceptes s’han concretat en els articles 11 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

11. El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC–95) va ser aprovat pel Reglament núm. 
2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, relatiu al sistema de comptes nacionals i regionals de la 
Comunitat, publicat en el DOCE, Sèrie L, núm. 310, de 3 de novembre de 1996. Els Estats membres han 
d’utilitzar el Sistema Europeu de Comptes (SEC–95) per a elaborar i presentar totes les previsions i docu-
mentació requerides per les institucions europees en matèria de disciplina pressupostària. No obstant, cal 
tenir en compte que a partir del dia 1 de setembre de 2014 resutarà aplicable el nou Sistema de Comptes 
Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC–2010), aprovat pel Reglament (UE) núm. 549/2013, i publi-
cat en el Diari Oficial de la UE el dia 26 de juny de 2013 (vegeu supra nota a peu 3, pàg. 6).



L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA COMPTABLE EUROPEA EN EL SECTOR SANITARI PÚBLIC 18

document interpretatiu, el “Manual del SEC–95 sobre el dèficit públic i el deute 

públic” (en les seves cinc edicions, de 2000, 2002, 2010, 2012 i 2013), d’ara 

en endavant, Manual del SEC–95. 

La interpretació de les autoritats nacionals de les normes del SEC–95, per a la 

seva aplicació a les diferents entitats, resulta en ocasions problemàtica. Hi ha 

ens que presenten ambigüitats a l’hora de ser inclosos o exclosos del sector 

“Administracions públiques” en la comptabilitat pública. Per a portar a terme 

aquesta anàlisi, seguirem la metodologia del SEC–95 aplicada per Eurostat en 

les seves Decisions.

Contingut del sector de les Administracions públiques 

La configuració del sector “Administracions públiques” constitueix un dels 

elements claus per a poder delimitar l’abast del Deute públic, en la mesura 

en què, a través del concepte “sector Administracions públiques”, es dóna 

contingut al seu àmbit subjectiu. Per aquest motiu, ens centrarem en com es 

configura el sector “Administracions públiques” a efectes del SEC–95 (“sector 

públic” que, per cert, no té una clara definició, ni a nivell europeu, ni a nivell 

nacional). Concretament, en aquest treball haurem de determinar les entitats 

i centres sanitaris que conformen el sector “Administracions públiques” i 

contrastar l’experiència obtinguda als diferents Estats.

Per a determinar els contorns del sector “Administracions públiques”, 

en principi hem de prendre en consideració tant la normativa de la UE 

(concretament el SEC–95), com les normes nacionals i autonòmiques en 

matèria pressupostària. No obstant, cal dir que ens centrarem en la normativa 

del Sistema Europeu de Comptes (SEC–95), perquè en l’ordenament jurídic 

intern les lleis pressupostàries defineixen el concepte “sector públic” mitjançant 

una remissió a la definició d’aquest recollida al SEC–9512.

12. Clarament es pot veure aquesta remissió a la normativa europea, tant a l’article 135 de la Constitució 
Espanyola, recentment reformat (BOE 27-9-2011), com a l’article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), que conté una remissió directa a la 
normativa del SEC–95 per a dotar de contingut al concepte “sector Administracions públiques”.
     Així mateix, per a analitzar com es configura el sector públic en l’ordenament jurídic intern, cal destacar 
la forma com els òrgans de control intern i extern (la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i el 
Tribunal de Comptes, respectivament) han delimitat els contorns d’aquest sector. A Espanya, per exemple, 
a nivell intern, la IGAE pren com referència les dues característiques fixades per EUROSTAT i pel Govern-
mental Accounting Standards Board: - “Les Administracions públiques exerceixen la seva funció principal 
sense ànim de lucre, produint-se béns o serveis per a la col·lectivitat no destinats a la venda, podent 
efectuar, a més, operacions de redistribució de la renda i de la riquesa nacional. - Els recursos principals 
procedeixen de pagaments obligatoris, directes o indirectes, efectuats per unitats pertanyents a altres 
sectors, sense contraprestació proporcionada o mesurable”.
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Prenent en consideració el Sistema Europeu de Comptes (SEC–95), en 

primer lloc podem assenyalar que l’economia d’un Estat es conforma per cinc 

sectors: “Administracions públiques” ; “Societats no financeres”; “Institucions 

financeres”; “Llars” i “Institucions sense fi de lucre  (ISFL) al servei de les 

llars”. Quant als ens que conformen el sector “Administracions públiques”, 

el SEC–95 estableix que són: “totes les unitats institucionals que són altres 

productors no de mercat la producció dels quals es destina al consum 

individual o col·lectiu, que es financen principalment mitjançant pagaments 

obligatoris efectuats per unitats pertanyents a altres sectors i/o que efectuen 

operacions de redistribució de la renda i de la riquesa nacional” (apartat 2.68 

SEC–95)13. Com s’extreu d’aquesta definició, la configuració del concepte 

“sector Administracions públiques” pivota sobre altre concepte autònom de 

la comptabilitat nacional: la unitat institucional. Concretament, formaran part 

del sector “Administracions públiques” aquelles unitats institucionals públiques 

no de mercat. Per tant, cal estudiar tres elements, que són els que analitza 

Eurostat a l’hora de determinar la inclusió o exclusió d’aquestes entitats en 

el còmput del deute de les Administracions públiques: 1) si constitueixen una 

unitat institucional o, pel contrari, són òrgans dependents de l’Administració; 

2) la naturalesa pública o privada de la unitat institucional; i 3) el caràcter de 

mercat o no de mercat de la unitat institucional.

Cal assenyalar que, en el cas en què l’entitat quedés exclosa del sector 

Administracions públiques i es classifiqués en el sector “Societats no 

financeres” o “Institucions sense fi de lucre (ISFL) al servei de les llars”, cal 

analitzar quina és la naturalesa de les operacions realitzades entre aquestes 

entitats i les entitats del sector Administracions públiques. 

A continuació, examinarem les tres qüestions que han de ser resoltes 

consecutivament per poder determinar la classificació sectorial d’un ens en 

termes de comptabilitat nacional.

1. Determinar si l’entitat és una unitat institucional

Es considera unitat institucional aquella unitat que: 1) gaudeix d’autonomia de 

decisió en l’exercici de la seva funció principal; i 2) o bé disposa d’un conjunt 

complet de comptes, o bé podria elaborar-lo, i en qualsevol cas aquest resulta 

pertinent tant econòmicament com jurídica. D’aquests dos requisits, el més 

complex de concretar és l’autonomia de decisió. Per això, el Manual del 

13. La definició del sector “Administracions públiques” (S. 13) es recull a l’apartat 2.111 del nou SEC-2010, 
en termes pràcticament idèntics, establint que: “inclou totes les unitats institucionals que són productors 
no de mercat la producció dels quals es destina al consum individual o col·lectiu, que es financen mitjan-
çant pagaments obligatoris efectuats per unitats pertanyents a altres sectors i que efectuen operacions de 
redistribució de la renda i de la riquesa nacional”.
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SEC–95 fixa els requisits per a poder afirmar que una unitat institucional té 

autonomia de decisió (apartat 2.12 del SEC-9514 i Part I, apartat 3, del Manual 

del SEC-95). Segons aquest precepte, una unitat institucional té autonomia de 

decisió en l’exercici de la seva funció principal quan és titular de béns i/o actius 

amb facultat de disposició sobre ells, i per tant pot intercanviar la propietat de 

tals béns i/o actius mitjançant operacions amb altres unitats institucionals. Així 

mateix, l’entitat ha de tenir capacitat per a prendre decisions econòmiques 

i realitzar activitats econòmiques de les que sigui directament15 responsable 

davant la llei. I, per últim, ha de tenir capacitat per a contreure passius en 

nom propi, acceptar altres obligacions o compromisos futurs, i subscriure 

contractes16. 

En els supòsits en els quals les Administracions públiques controlin l’exercici 

de la funció principal de l’entitat, en els termes descrits, aquesta entitat no serà 

considerada unitat institucional, sinó unitat dependent de les Administracions 

públiques, i, en conseqüència, formarà part del “sector Administracions 

públiques”. 

S’ha de tenir en compte, com veurem més endavant, que alguns dels hospitals 

públics espanyols no es consideren unitat institucional. Doncs bé, el fet de 

no complir els requisits per ser considerat unitat institucional fa innecessari 

l’examen de les altres dues qüestions que conformen l’anàlisi de la classificació 

sectorial de les entitats (la naturalesa pública o privada de l’entitat i el seu 

caràcter de mercat o no de mercat), donat que l’entitat ja estarà inclosa en el 

“sector Administracions públiques”.

2. Determinar si la unitat institucional és privada o pública

La naturalesa pública o privada d’una unitat institucional ve marcada per la 

naturalesa de la unitat institucional que té el seu control, entès el control com 

la capacitat per a determinar la política general. En el cas de les institucions 

sense fi de lucre (ISFL), aquestes seran productors públics si estan controlades 

i finançades principalment per les Administracions públiques. 

Per tant, si les Administracions públiques controlen la política general de 

l’entitat, aquesta serà considerada pública. En aquest punt, serà conflictiu 

14. Apartat 2.12 del nou SEC–2010, que es manté en termes molt similars, amb alguna diferència, com és 
la supressió de la referència a què el conjunt complet de comptes “resultaria pertinent tant econòmicament 
com jurídica”.

15. Al nou SEC–2010 (apartat 2.12) es suprimeix l’adverbi “directament” i es diu simplement “realitzar 
activitats econòmiques de les que sigui responsable davant la llei”.

16. Cap d’aquests requisits ha variat en el nou SEC–2010 (apartat 2.12).
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determinar si el control per part de les Administracions públiques es limita a la 

política general o bé afecta l’exercici de la funció principal. Les conseqüències 

són diametralment oposades. Si les Administracions públiques controlen 

l’exercici de la funció principal, l’entitat no tindrà la consideració d’unitat 

institucional, serà una unitat dependent del sector Administracions públiques i 

integrant d’aquest sector. Per contra, si les Administracions públiques només 

controlen la política general, l’entitat serà una unitat institucional pública, però 

encara s’haurà d’avaluar si aquesta unitat posseeix caràcter de mercat o no de 

mercat, per tal de determinar la seva exclusió, o inclusió, respectivament, en el 

sector Administracions públiques. 

Després de definir el control com l’element essencial per a determinar la 

naturalesa pública o privada d’una unitat, el Manual del SEC–95 realitza un 

aclariment respecte de la posició de productors públics i privats. Pel que fa als 

productors públics, podran trobar-se tant en el sector “Societats no financeres” 

(si són de mercat) com en el sector Administracions públiques” (si no són de 

mercat). 

3. Determinar si la unitat institucional pública és de mercat o no de 

mercat

En tercer lloc, perquè una unitat institucional no sigui considerada de mercat, 

el Manual del SEC–95 estableix que la seva funció principal ha de ser la de 

redistribuir la renda i la riquesa nacionals. Per contra, una unitat institucional 

és de mercat quan els seus productes es venen a preus econòmicament 

significatius. La producció de les unitats no de mercat se subministra 

gratuïtament o a preus econòmicament no significatius. 

A causa de la dificultat de determinar si un preu és o no econòmicament 

significatiu, el Manual del SEC–95 fixa alguns criteris: un preu econòmicament 

significatiu és aquell que influeix de forma clara en les quantitats que els 

productors estan disposats a subministrar i les quantitats que els compradors 

estan disposats a adquirir. Ara bé, de nou és complicat determinar quan un 

preu influeix sobre les quantitats ofertes o demandades, per això el Manual 

del SEC–95 ha fixat un segon criteri, de caràcter objectiu. Es considera 

que són preus econòmicament significatius aquells en els quals les vendes 

cobreixen més del 50% dels costos de producció. En conseqüència, si les 

vendes cobreixen més del 50% dels costos de producció estem davant d’un 

productor de mercat. I, quan el preu no cobreix el 50% dels costos, estem 

davant: 1) d’un productor sense fi de lucre; o, 2) d’una Administració pública, 

productor públic. L’aplicació pràctica de la distinció entre producció de mercat 
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o no de mercat en el si de les unitats compreses en el sector Administracions 

públiques no està exempta de controvèrsies, ja que el criteri del 50 % dels 

costos de producció pot ser pràcticament inviable de determinar en algunes 

ocasions, donada la dificultat d’imputar costos a cada tipus de producció.

Aplicació de la regla de mercat o no de mercat

En resum, per a poder avaluar la naturalesa d’una entitat, aquesta ha de passar 

un triple tamís: determinar si és o no una unitat institucional (existència); si és 

pública o privada (naturalesa); i si és o no de mercat (finalitat). 

Del que hem vist anteriorment, sabem que l’element determinant per a excloure 

una determinada entitat pública del sector “Administracions públiques”, a 

efectes del còmput del dèficit i el deute públics, és que es pugui considerar un 

productor “de mercat”; i això és així si les seves “vendes” cobreixen més del 

50% dels seus costos de producció (SEC-95 paràgraf 3.3217).

Partint d’aquests criteris generals, les unitats institucionals que estiguin 

finançades fonamentalment mitjançant pagaments per part de les 

Administracions públiques no vinculats directament amb el volum de producció, 

o que rebin quantitats importants per a cobrir el dèficit de l’activitat, i no 

obtinguin els seus recursos principalment a través de la venda en el mercat, 

consolidaran els seus comptes en el sector “Administracions públiques”. Això 

serà així, amb independència de la seva personalitat jurídica i del seu règim 

pressupostari. Per contra, aquelles entitats que tinguin una veritable activitat de 

mercat i no es financin principalment amb recursos públics, no s’inclouran en el 

sector “Administracions públiques”, sinó en el sector “Societats no financeres”, 

concretament en el subsector, “Societats no financeres públiques”, o bé en el 

sector “Institucions financeres”. 

En conclusió, la forma d’implementació del criteri del 50% constitueix un dels 

aspectes determinants per a la qualificació final de l’entitat com a no integrant 

del sector “Administracions públiques”. Per tal que els pagaments efectuats 

per l’Administració a l’entitat siguin considerats “vendes”, aquests han de tenir 

la qualificació de significatius. Un pagament serà significatiu si l’Administració 

17. Vegeu l’apartat 3.19 i apartats 20.19 i següents del nou SEC–2010; així com les últimes interpretacions 
sobre els criteris per a determinar si una unitat és de mercat o no de mercat (penúltim apartat d’aquest 
informe). 
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pública efectua pagaments equivalents als ens privats pels mateixos serveis. 

En els supòsits en els quals no existeixi concurrència amb el sector privat en 

el mateix tipus d’activitat, els pagaments seran significatius si es realitzen pels 

serveis efectivament prestats. 

Per contra, si els pagaments es formalitzen per a assegurar els costos de 

l’entitat o mitjançant ells es desitja influir en la seva activitat, orientant-la a 

serveis d’interès general, aquesta retribució no podrà ser considerada venda. 

El mecanisme de pagament, el seu abast i l’existència de pagaments 

complementaris en cas de dèficit que assegurin la supervivència de l’ens 

privat, constitueixen elements claus per a determinar la relació entre ambdues 

unitats institucionals, i, per tant, la naturalesa de mercat o de no mercat de la 

unitat que efectua el servei a l’Administració pública. 

Estem davant d’un criteri de delimitació del sector públic de caràcter 

marcadament econòmic, que pren en consideració bàsicament la forma de 

finançament de l’entitat. Com veurem al llarg del nostre estudi, des d’una 

perspectiva comparada, aquesta regulació a nivell europeu ha marcat la 

normativa que delimita el sector Administracions públiques en l’ordenament 

jurídic intern, que ha adoptat progressivament paràmetres similars als establerts 

en el SEC–95. Aquest treball tracta d’analitzar precisament com s’apliquen 

els criteris generals examinats (el triple tamís al que hem fet referència) als 

centres sanitaris del Regne Unit, de França i d’Alemanya, i finalment a Espanya 

i Catalunya.

Els pronunciaments d’Eurostat

Eurostat s’ha pronunciat ja sobre la forma de comptabilitzar algunes entitats 

participades o finançades majoritàriament per Administracions públiques. 

Els pronunciaments d’Eurostat poden donar llum sobre la naturalesa de les 

EPIC del Sistema Sanitari Català en termes de comptabilitat nacional i sobre 

la possibilitat de quedar excloses del sector Administracions públiques, sota 

determinats requisits. 

La Bundesimmobiliengesellschaft austríaca

Entre els casos rellevants analitzats per Eurostat sobre el tractament en el SEC-

95 d’entitats fora del sector Administracions públiques, podem assenyalar el 
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cas de la Bundesimmobiliengesellschaft austríaca18, denominada comunament 

com a BIG austríaca. La BIG exemplifica un supòsit d’unitat institucional 

pública que, tot i realitzar funcions en essència públiques i obtenir el seu 

finançament majoritàriament de les Administracions públiques, s’exclou del 

sector Administracions públiques per considerar-se unitat institucional pública 

de mercat. A través d’aquesta entitat, l’Estat austríac aconseguia extreure del 

sector de les Administracions públiques un important volum de Deute públic. 

L’operació efectuada per l’Estat austríac és relativament senzilla. L’any 1992 

es crea per llei una empresa amb un capital propietat 100 per 100 de l’Estat 

austríac, a la qual se li transfereix la major part dels edificis públics (entre els 

quals es troben, predominantment, escoles i universitats –un 71% dels actius– 

i altres edificis administratius –un 27%–). Aquest traspàs d’actius del sector 

Administracions públiques a la BIG és finançat per aquesta última a través de 

l’emissió de Deute o la contractació de préstecs. Posteriorment, la major part 

dels edificis transferits a la BIG són llogats a les unitats governamentals que 

prèviament ocupaven aquests edificis, a través de contractes de lloguer basats 

en estimacions de mercat. 

Eurostat va analitzar al respecte diverses qüestions. En primer lloc, Eurostat 

qualifica la BIG com a unitat institucional, perquè “manté una comptabilitat 

pròpia d’acord amb les regles empresarials i les obligacions legals requerides 

per totes les companyies”; i perquè, tot i que el capital de la BIG és 100% 

de propietat governamental, el Govern no controla l’exercici de la seva funció 

principal, sinó que “fixa tan sols l‘estratègia general de la unitat, sense influir en 

la seva gestió habitual”.

Un cop atribuïda la condició d’unitat institucional, Eurostat qualifica la naturalesa 

de la BIG austríaca com a pública, donat que el 100% del seu capital és 

titularitat de l’Administració pública. Segons el Manual del SEC-95, la propietat 

per l’Administració de més de la meitat de les accions d’una entitat és una 

condició suficient (però no necessària) per entendre que les Administracions 

públiques tenen el control de la política general i per tant qualificar la unitat 

institucional com a pública19.

A continuació, Eurostat analitza la classificació de la BIG, bé en el sector 

“Administracions públiques”, subsector “Govern general”, o bé en el sector de 

les “Societats no financeres”. L’examen realitzat per Eurostat va donar com a 

18. EUROSTAT, Treatment of the transfer of Government real estate to a publicly-owned corporation in 
Austria, Press Release, núm. 15/2002, Luxembourg, 31 de gener de 2002. 

19. EUROSTAT, Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA95, Luxembourg, ed. 
2013, pàg. 12.
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resultat la consideració de la BIG austríaca com una “Societat no financera”. 

Aquesta classificació es va fonamentar en dos aspectes. El primer, que els 

lloguers que han de fer efectius les Administracions públiques es determinen 

“en funció de mètodes d’avaluació de mercat”. El segon, que la BIG cobreix, 

a través dels lloguers, més del 50% dels seus costos de producció; i, per tant, 

seguint els criteris del Manual del SEC-95, la BIG cobra “preus econòmicament 

significatius”.

Per a determinar si un preu és o no econòmicament significatiu, ha de valorar-

se el cost del servei i el nivell del cost que es cobreix pel preu. Aquesta operació 

és complexa en el cas de la BIG. La naturalesa específica d’alguns dels actius 

de la BIG fa que no existeixi un mercat d’ells en Àustria, i que sigui difícil 

afirmar si els preus cobrats són de mercat o no de mercat (aquest és el cas 

del lloguer d’edificis destinats a escoles, universitats, etc.). Malgrat aquesta 

dificultat, Eurostat considera que la BIG cobra a les Administracions públiques 

preus econòmicament significatius, equiparables a vendes, i la qualifica com 

a unitat institucional pública de mercat, classificada en el sector “Societats no 

financeres”.

Donada la generalització d’aquest tipus d’ens que es troben fora del sector 

Administracions públiques, però que eventualment poden tenir una important 

incidència en els nivells de dèficit i deute públics (atesa la seva naturalesa 

pública), Eurostat en pronunciaments posteriors ha estat més estricte a l’hora 

d’excloure una entitat del sector Administracions públiques. Aquesta major 

rigidesa s’aprecia en dos punts. En primer lloc, Eurostat és més estricte a l’hora 

d’avaluar l’abast del “control” de les Administracions públiques, i considera que 

aquest afecta l’exercici de la funció principal de l’entitat i, per tant, no és una 

unitat institucional. Un exemple el constitueix la classificació que Eurostat ha 

fet del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en endavant, FROB20). 

En segon lloc, Eurostat també és més estricte a l’hora d’avaluar el sistema 

de finançament i la consideració de la unitat institucional pública com a unitat 

“de mercat”. Un exemple el constitueix el cas de Madrid Infraestructuras de 

20. Vegeu també EUROSTAT, Information note on the impact of the Spanish bank rescue package on 
Spanish government deficit and debt, Luxembourg, 12 de juny de 2012. Diferent és el cas de la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que ha estat classificada 
per Eurostat dins del sector “Institucions financeres” (S.12), com a unitat institucional de naturalesa priva-
da (participada en un 54% per capital privat i en un 46% per capital públic). EUROSTAT, Formal ex ante 
consultation on the classification of the Sociedad de activos de Reestructuración (SAREB), Luxembourg, 
26 de març de 2013. S’ha de tenir en compte que, tal com indica Eurostat a la seva decisió, aquesta és 
una classificació provisional, subjecta a una possible revisió en el futur, sobre la base de noves dades. Així 
mateix, cal assenyalar que les diferències entre el FROB i la SAREB no són només a nivell de control de 
l’entitat, sinó també atenent altres elements, com per exemple, la diversa procedència del seu capital.



L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA COMPTABLE EUROPEA EN EL SECTOR SANITARI PÚBLIC 26

Transporte (en endavant, MINTRA), entitat creada l’any 1999 que té la finalitat 

d’executar, gestionar i mantenir les infraestructures de transport col·lectiu 

en la Comunitat de Madrid. En aquest cas, Eurostat, un cop analitzada la 

naturalesa dels pagaments que l’Administració pública realitza a MINTRA, 

va qualificar-la com a unitat institucional pública no de mercat (inclosa en el 

sector Administracions públiques) sobre la base dels següents arguments21: 

i) la major part dels ingressos que rep MINTRA s’obtenen del contracte 

d’arrendament celebrat amb Metro de Madrid, S.A. (societat inclosa en el sector 

Administracions públiques) per tal que aquesta última utilitzi la infraestructura; 

ii) la major part dels ingressos es fixen per endavant i no corresponen a 

paràmetres objectius, relacionats amb la utilització de la infraestructura per 

part de Metro de Madrid, S.A.; iii) el preu dels serveis que MINTRA presta 

a Metro de Madrid, S.A. pot revisar-se a fi de restablir l’“equilibri econòmic” 

entre ambdues parts; iv) l’any 2003 l’increment dels costos d’explotació de 

la infraestructura no es va traduir en un increment dels preus de les vendes 

per bitllets, sinó en un augment de les subvencions que Metro de Madrid S.A. 

rep del Consorcio Regional de Transporte de Madrid; v) finalment, Eurostat va 

concloure que els preus dels serveis que MINTRA presta a Metro de Madrid 

S.A. no són econòmicament significatius, extrem que es requereix per a poder 

classificar una unitat institucional fora del sector Administracions públiques en 

termes de comptabilitat nacional.

Aquest darrer exemple posa de manifest que la modificació de determinats 

aspectes del mecanisme de pagament de les Administracions públiques a 

les unitats institucionals públiques (com pot ser la introducció de pagaments 

fixats per endavant, o la cobertura de pèrdues, o que l’Administració pública 

no obtingui una taxa de retorn suficient per la inversió que ha dut a terme) 

poden comportar que la unitat en qüestió sigui re-classificada dins del sector 

Administracions públiques. En el cas de MINTRA, a diferència de la BIG 

austríaca, Eurostat no va entrar a avaluar si els preus eren o no de mercat 

(en comparació amb els que es pagarien a altres empreses per la cessió de 

la utilització d’una infraestructura similar), perquè els elements anteriors ja es 

consideraven suficients per classificar l’entitat com a unitat institucional pública 

de no mercat.

21. Inicialment, l’any 2003, Eurostat va qualificar MINTRA com una unitat institucional pública de mercat 
(exclosa del sector Administracions públiques), partint de les dades que li va facilitar l’Institut Nacional d’Es-
tadística (INE), sobre la base de les dades d’un model teòric de funcionament (donat que la infraestructura 
encara no s’havia posat en marxa). Malgrat aquesta decisió inicial, l’any 2005 Eurostat, va requerir major 
informació a l’INE i, un cop analitzades les dades, va declarar d’ofici la re-classificació de MINTRA com a 
unitat institucional pública no de mercat, dins del sector Administracions públiques (escrit d’Eurostat de 3 
de febrer de 2005). Aquest re-classificació posa de manifest que la classificació sectorial d’una entitat està 
subjecta a possibles canvis en cas que Eurostat consideri que s’han modificat el control i/o el finançament 
de l’entitat.
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El cas d’ADIF

Un cop s’hagi classificat sectorialment una entitat, i aquesta hagi quedat exclosa 

del sector Administracions públiques, un segon element a tenir en compte és 

la naturalesa de les relacions entre aquesta entitat i el sector Administracions 

públiques. En aquest punt, existeix un pronunciament d’Eurostat important, 

relatiu a les injeccions de capital que l’Administració pública efectuava a 

l’entitat Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

Quant a la qualificació d’ADIF seguint els criteris del SEC-95, ADIF constitueix 

una unitat institucional, donat que compleix els dos criteris analitzats per 

Eurostat: l’autonomia en l’exercici de la seva funció principal i la possessió 

d’un sistema complet de comptes. 

En segon lloc, tal com hem vist, per tal que una unitat institucional sigui 

classificada com a unitat institucional pública, ha de tenir-se en consideració 

qui té el control, entenent-se com control la capacitat per a determinar la seva 

política general. En el cas d’ADIF, el control s’exerceix per l’Estat. 

En tercer i últim lloc, s’ha de determinar la finalitat d’ADIF, per a classificar-la 

com unitat institucional pública de mercat o no de mercat. Com hem vist, el 

criteri que ha de seguir-se és si les vendes de la unitat institucional pública 

financen el 50% o més dels seus costos de producció (productor de mercat) 

o per contra no arriben a aquest percentatge (no de mercat). D’igual forma, ha 

de prendre’s en consideració si el preu per servei prestat té o no la consideració 

de “vendes”. Donat que ADIF compleix aquests criteris, l’INE i Eurostat estan 

d’acord en extreure a ADIF del sector Administracions públiques. Podem 

distingir per tant entre aquelles empreses públiques que cobren preus 

econòmicament significatius pel lloguer de les infraestructures i que no estan 

subvencionats (com és el cas dels preus que cobra ADIF a RENFE operadora, 

o també AENA a IBERIA); mentre que altres, com és el cas de MINTRA, es 

consideren productors no de mercat perquè obtenen preus subvencionats.

Una vegada determinada la naturalesa d’ADIF com a unitat institucional pública 

de mercat (fora del sector Administracions públiques), és necessari analitzar 

com es comptabilitzen a nivell de SEC-95 les operacions entre aquesta 

entitat i les Administracions públiques. El Manual SEC–95 estableix que si 

l’Administració Pública actua amb fins de política pública, proporciona fons a 

una societat sense rebre actius financers i sense esperar rendes de la propietat, 

la injecció de capital ha de registrar-se com a transferència de capital22.  Si, 

22. EUROSTAT, Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA95, ed. 2013, pàgs. 111 
y sigs.
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per contra, el desembors de l’Administració pública es fa sota condicions 

contractuals, on l’Administració pública proporciona fons mitjançant la compra 

de bons emesos per la societat, l’operació és classificada com “operació de 

valors distints d’accions” a efectes del SEC-95, operació que no té incidència 

en els nivells de dèficit i deute públics. L’Estat espanyol havia qualificat les 

injeccions de capital de l’Administració pública a ADIF com adquisició d’actius 

financers, però Eurostat va considerar que aquestes no oferien la rendibilitat 

suficient, i les va qualificar com a transferències de capital, que incrementen el 

dèficit i deute públics23. 

El cas d’ADIF posa de manifest que, per tal que l’activitat d’una societat 

pública no tingui incidència en els nivells de dèficit i deute públics, no només 

és necessari extreure la unitat institucional del sector “Administracions 

públiques”, sinó també evitar que els pagaments que les Administracions li 

efectuen tinguin la naturalesa de transferències de capital; donat que aquestes 

últimes són computables a efectes de dèficit i deute públics. En aquest punt, el 

pagament de dividends per part de la societat pública a l’Administració pública 

es considera un element clau per tal de considerar que la injecció de capital no 

és una transferència de capital, sinó una adquisició d’actius financers24.

Formes de retribució de l’Administració als hospitals públics

La “regla del 50%” establerta al SEC-95 per determinar si una unitat institucional 

pública és “de mercat” o “no de mercat” (si més del 50% dels costos de 

producció estan coberts per les vendes) pot ser difícil de determinar en alguns 

casos; especialment, en relació amb les escoles i els hospitals. Per aquest 

motiu, a finals de la dècada de 1990, Eurostat va crear un grup de treball sobre 

“delimitació del sector de les administracions públiques”25. Concretament, es 

va estudiar si els pagaments efectuats per les Administracions públiques als 

hospitals s’havien de considerar o no “vendes”, a l’hora d’aplicar aquest test 

del 50%. Es va realitzar una “Enquesta sobre la classificació sectorial dels 

hospitals públics i residències d’ancians en el SEC-95” (Eurostat, 1999), que 

va posar de manifest les diferències en  l’estructura de les organitzacions de 

salut dels diversos Estats membres. Com a resultat d’aquest estudi, es van 

23. EUROSTAT, Methodological treatment of the capital injections into ADIF, Luxemburg 26 de juliol de 
2007.

24. EUROSTAT, Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA95, ed. 2013, pàg. 120.

25. Es fa menció a aquest grup de treball en: Public Sector Classification Committee (PSCC) of the Office 
for National Statistics (ONS) decisions – PSCC case 2002/22. “National Accounts Sector Classifications of 
NHS Foundation Trusts and NHS Trusts”, 2 de Juliol de 2003, apartat 23.
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acordar unes normes per majoria, que van ser incloses al Manual del SEC-

95, ja des de la seva primera edició, l’any 2000, i que s’han mantingut en les 

edicions posteriors26.

El Manual SEC-95 assenyala que, entre els diferents Estats membres que 

rendeixen comptes a Eurostat, existeixen diferències importants sobre la forma 

en què les Administracions públiques efectuen els pagaments als hospitals 

públics27. Donat que no existeix un únic model de mecanisme de retribució, 

Eurostat ha efectuat una classificació dels diferents sistemes de pagament, 

a fi de determinar si els hospitals públics queden inclosos o exclosos del 

sector “Administracions públiques”. Eurostat identifica les següents formes de 

retribució de les Administracions públiques als hospitals públics (Manual SEC-

95, Part I, apartat I.2.4.428):

1. d’acord amb els costos;

2. d’acord amb una negociació (pressupost global) entre l’Administració 

pública i cada hospital, centrada en diversos factors (producció final; 

manteniment d’edificis; inversió en equipament tècnic; remuneració de 

personal assalariat; etc.).

3. d’acord amb un sistema de fixació de preus aplicat només als hospitals 

públics;

4. d’acord amb un sistema de fixació de preus aplicat tant als hospitals públics 

com als hospitals privats.

Segons Eurostat, només els pagaments de l’apartat iv) poden considerar-se 

vendes. En les edicions del Manual SEC-95 de 2010, 2012 i 2013, s’afegeix 

un incís final, segons el qual s’assenyala que això és degut a què els mètodes 

anteriors (1 a 3) són només formes d’assegurar que els pagaments de 

l’Administració pública cobreixin els costos que té cada hospital (“This is 

because the other methods are just ways to ensure the government’s payments 

cover each hospital’s costs”). 

De conformitat amb tot allò que hem vist fins aquest moment, resulta fonamental 

analitzar les formes de finançament de les Administracions públiques a les 

26. Efectivament, aquestes normes sobre l’aplicació als hospitals públics de la norma de mercat / no de 
mercat, no han variat en les diferents edicions del Manual del SEC-95, de 2000, 2002, 2010, 2012 i 2013.

27. En les edicions de 2000 i 2002 del Manual del SEC-95, es menciona com a font d’informació els re-
sultats obtinguts a partir d’una enquesta d’Eurostat de 1999 sobre la classificació sectorial dels hospitals 
públics i les residències de la tercera edat públiques en el SEC-95 (Eurostat 1999 “Survey on the sector 
classification of public hospitals and homes for elderly in ESA95”). Existeix una enquesta posterior d’Eu-
rostat sobre la classificació dels hospitals públics de l’any 2009, que no es menciona a cap de les edicions 
posteriors (2010, 2012 i 2013) del Manual del SEC-95.

28. EUROSTAT, Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA95, ed. 2013, pàg. 15.
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entitats sanitàries en qüestió. A continuació, examinarem aquesta problemàtica 

a tres Estats membres de la Unió Europea:  el Regne Unit, França i Alemanya. 

Tal com ja hem assenyalat, els sistemes d’atenció de salut a la Unió Europea 

són molt diversos i, per tant, els resultats no són extrapolables29.

L’anàlisi d’aquests aspectes i de la seva aplicació pràctica per Eurostat 

permetran determinar la viabilitat d’excloure del sector “Administracions 

públiques”, sota determinats paràmetres, les EPIC del Sistema Sanitari Català.

29. També existeixen importants diferències entre els sistemes comptables de salut. A tal efecte, cal asse-
nyalar l’eina que proporciona el System of Health Accounts (SHA) de 2011, manual co-editat per l’Organit-
zació per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), Eurostat i la World Health Organization 
(WHO): OECD, EUROSTAT, WHO. A System of Health Accounts, OECD Publishing, 2011.
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L’aplicació del SEC-95  
als centres sanitaris del 
Regne Unit

Estructura i finançament del sistema sanitari al Regne Unit. 
El National Health Service (NHS) 

En primer lloc, cal examinar com es configura el sector sanitari al Regne Unit, 

per tal de descriure breument el context sobre el qual es desenvolupa la nostra 

anàlisi posterior. 

El National Health Service (NHS) va ser creat el 5 de juliol de 1948. Es va 

adscriure al Departament de Salut i es va classificar en la Comptabilitat 

Nacional com a part de l’Administració pública central (“central government”). 

Cal assenyalar que els serveis del NHS són gratuïts (és a dir, sense cost directe 

per a l’usuari, tot i que la societat en el seu conjunt paga indirectament aquests 

serveis a través dels impostos), de forma que les persones són ateses segons 

les seves necessitats i no en funció de la seva capacitat de pagament. No 

obstant, hi ha alguns serveis que han de pagar els usuaris, com per exemple 

les receptes mèdiques, dentistes i òptics30.

En 1990, la Llei NHS and Community Care Act 1990 va suposar la creació d’un 

“mercat intern”, en el qual els hospitals i centres sanitaris són els “proveïdors”, i 

les Administracions públiques i alguns metges de família són els “compradors”. 

Per tal de ser “proveïdors”, els centres sanitaris es van convertir en NHS Trusts. 

La creació dels NHS Trusts es va concentrar entre 1991 i 1996. Els NHS Trusts 

es van crear com a entitats “quasi-independents”, adscrites al Govern central 

(qui n’exerceix el control), però amb autonomia de gestió. Aquests Trusts es 

van crear amb la finalitat de promoure la competitivitat entre ells i incrementar la 

seva eficiència a través de la “disciplina del mercat”. La gran majoria dels seus 

“compradors” són les Administracions públiques.

El 1999/2000, el Govern del Regne Unit va abordar una reforma important 

del sistema de salut (NHS Plan). En particular, es va acordar la “supressió del 

mercat interior”, es va reduir el nombre d’autoritats públiques “compradores” dels 

 

30. Sobre l’origen i evolució del NHS al Regne Unit, es pot veure: Public Sector Classification Committee 
(PSCC) of the Office for National Statistics (ONS) decisions – PSCC case 2002/22. “National Accounts Sec-
tor Classifications of NHS Foundation Trusts and NHS Trusts”, 2 de Juliol de 2003, apartats 15 i següents. 
Ara bé, cal tenir en compte que el NHS al Regne Unit ha estat profundament reestructurat per la Llei Health 
and Social Care Act, de 27 de març de 2012, a la que ens referim més endavant.
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serveis sanitaris, i es va donar la instrucció als NHS Trusts de cooperar, en lloc 

de competir. 

L’any 2003/2004, es va crear la figura dels NHS Foundation Trusts (FTS), com a 

part del NHS al Regne Unit (Health and Social Care Act, 2003). En comparació 

amb els NHS Hospital Trusts, els FTS estan dotats d’una major autonomia 

de gestió i financera (suposen una descentralització de la gestió i control 

estatals)31. Els FTS continuen formant part del sector públic, i es configuren 

com a “empreses d’interès públic sense ànim de lucre”. 

L’estructura  i organització dels NHS Foundation Trusts és similar a la de les 

cooperatives (els ciutadans en general, els pacients i el personal sanitari en poden 

ser membres i participar en el seu govern). Entre els objectius de la reforma de 

2003, es trobava incentivar que els “proveïdors” dels serveis sanitaris oferissin 

serveis de major qualitat i d’una forma més eficient32. Per tal que un NHS Hospital 

Trust es pugui convertir en un NHS Foundation Trust ha de complir una sèrie 

de requisits (bona governança, viabilitat financera i estar legalment constituït 

amb una representació suficient de la seva comunitat local); requisits que són 

verificats pel Monitor, autoritat independent reguladora dels NHS Foundation 

Trusts33. Actualment n’hi ha 147 NHS Foundation Trusts al Regne Unit34.

31. GODDARD, VERZULLI i JACOBS (2011) assenyalen que altres països també han realitzat reformes 
similars en les últimes dues dècades, en el sentit de descentralitzar el sistema de gestió hospitalària, 
delegant la presa de decisions, del govern central, als proveïdors locals de serveis sanitaris. Per exemple, 
en els països nòrdics, i especialment a Noruega, molts hospitals públics s’han reorganitzat com a empre-
ses públiques quasi-independents (MAGNUSSEN, J., VRANBAEK, K., SALTMAN, R., Nordic Health Care 
Systems. Recent reforms and current policy challenges. Open University Press: Maidenhead and New 
York, 2009). A Itàlia, els principals hospitals (els anomenats Aziende Ospedaliere) s’han dotat de major 
autonomia financera i de decisió, i se’ls hi ha atorgat l’estatus d’empreses hospitalàries semi-independents 
(FRANCE, G., TARONI, F., DONATINI, A., “The Italian health-care system”, Health Economics, 14, 2005). 
També a Espanya i Portugal s’han creat formes de gestió autònoma d’hospitals (SALTMAN R., BAN-
KAUSKAITE V., VRANGBAEK K., Decentralization in health care: strategies and outcomes. Open Univer-
sity Press/McGraw-Hill Education,  London, 2003). Vid. GODDARD, M.; VERZULLI, R.; JACOBS, R., Do 
Hospitals Respond to Greater Autonomy? Evidence from the English NHS. Centre for Health Economics, 
University of York, Regne Unit, juliol 2011.

32. Sobre l’impacte de la política dels FTS en el rendiment dels hospitals, mesurada en termes de gestió 
financera, qualitat d’atenció i satisfacció del personal, es pot veure l’estudi independent: Goddard, Maria; 
Verzulli, Rossella; Jacobs, Rowena, Do Hospitals Respond to Greater Autonomy? Evidence from the English 
NHS. Centre for Health Economics, University of York, Regne Unit, juliol 2011. Els resultats d’aquesta avalua-
ció empírica suggereixen que, en general, els millors resultats dels FTS respecte dels no-FTS no són conse-
qüència estrictament del fet d’assolir l’estatus de FTS, sinó a factors ja existents amb anterioritat (no oblidem 
que només els NHS Trusts que tenen una millor governança i viabilitat financera, poden esdevenir FTS). Pel 
que fa al rendiment financer dels FTS, els resultats confirmen que la política de FT en si mateixa no ha produït 
cap canvi respecte dels no-FTS, mesurat en termes d’un major superàvit. Tampoc hi ha encara evidències 
sòlides sobre la millora dels FTS pel que fa a una major rendició de comptes a les comunitats locals (Bojke 
C, Goddard M, Foundation Trusts: A retrospective review, CHE research paper 58, University of York, 2010).

33.  http://www.monitor-nhsft.gov.uk/about-monitor/what-we-do-0#1   

34. Es pot veure el llistat a: http://www.monitor-nhsft.gov.uk/about-nhs-foundation-trusts/nhs-foundation-
trust-directory (última consulta: 15 de juliol de 2013).
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El darrer canvi en aquesta evolució del NHS ha vingut donat per la Llei de Salut 

i Assistència Social de 2012 (Health and Social Care Act 2012) del Parlament 

del Regne Unit, de 27 de març de 2012. Aquesta reforma legal ha suposat 

una reestructuració molt important del NHS35. En primer lloc, s’han suprimit els 

150 NHS Primary Care trusts (PCTs) i les Strategic Health Authorities (SHAs) –

autoritats sanitàries, classificades en el sector Administracions públiques– i s’ha 

creat un nou organisme, el Public Health England, la constitució del qual està 

prevista l’1 d’abril de 2013. Tots els NHS Trusts hauran d’obtenir l’autorització 

per a convertir-se en Foundation Trusts, o bé fusionar-se amb un Foundation 

Trust, abans d’abril de 2014. Un aspecte molt important d’aquesta reforma és 

que s’ha eliminat el límit existent als ingressos dels Trusts provinents de fonts 

externes al NHS (fins ara aquest límit era, per a aproximadament el 75% dels 

Foundation Trusts, de l‘1,5% o menys del seu volum de negoci).

Classificació dels centres sanitaris del Regne Unit en 
termes de SEC-95

En termes de comptabilitat nacional, quan els NHS Trust es van crear en la 

dècada dels 1990, van ser classificats com a empreses públiques (“public 

corporations”), és a dir, com a entitats públiques amb una activitat de mercat 

(de la mateixa forma, per exemple, que les entitats Royal Mail i BNFL). Amb 

l’adopció del SEC-95 com a base de la comptabilitat nacional del Regne Unit, 

l’any 1998, els NHS Trust van mantenir aquesta classificació, ja que van ser 

considerats com a unitats de mercat controlades pel govern. Concretament, 

la situació del Regne Unit es va qualificar de conformitat amb el cas iv) de la 

llista elaborada per Eurostat sobre formes de retribució als hospitals públics 

(Manual del SEC-95, Part I, apartat 5.5), perquè es va considerar que les 

Administracions públiques pagaven als hospitals públics d’acord amb un 

sistema de preus aplicat tant als hospitals públics com als hospitals privats. 

En conseqüència, quan l’Oficina Nacional d’Estadística del Regne Unit (Office 

for National Statistics, en endavant ONS) va elaborar per primer cop la seva 

Comptabilitat Nacional sobre la base del SEC-95, l’any 1998, els NHS Trusts 

es van continuar classificant com a empreses públiques. 

35. Aquesta reforma legal s’ha qualificat com la major revolució en el Sistema Nacional de Salut del Regne 
Unit en els darrers 60 anys (Daily Telegraph, 9 July 2010). Tot i que el Govern del Regne Unit ha afirmat 
que no s’alteraran els principis fonamentals que han caracteritzat sempre el NHS (la prestació d’un servei 
universal i gratuït, basat en les necessitats i no en la capacitat de pagament), el cert és que han sorgint 
nombroses veus crítiques davant d’aquesta reforma. Es pot veure: Pollock, A M, Godden, S, Macfarlane, 
A. Dismantling the signposts to public health? NHS data under the Health and Social Care Act 2012, BMJ 
2012; 344.
Les bases de la reforma es poden consultar en el Llibre Blanc Equity and excellence: Liberating the NHS, 
Departament de Salut del Regne Unit, 12 de juliol de 2010 (disponible en: http://www.dh.gov.uk/en/Publi-
cationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_117353).
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Si bé la reforma legal de l’any 2000 abans esmentada no va suposar un 

canvi formal de la classificació dels NHS Trusts en la comptabilitat nacional, 

sí que va empènyer l’ONS a reconsiderar la seva classificació, com a pas 

previ a la creació de la NHS Foundation Trusts. Les Administracions públiques 

“compradores” mantenien diversos tipus de contractes amb els “proveïdors” 

dels serveis sanitaris, però el contracte predominant amb els NHS Trusts 

era el “contracte en bloc” (“block contract”), en virtut del qual es comprava 

l’accés a la “disponibilitat del servei” (“service availability”), en lloc d’adquirir-

se tractaments específics. També es realitzaven contractes per “costos i 

volum” (“cost and volume contracts”), en els quals es pagava per l’accés a la 

disponibilitat del servei fins a un cert límit i, a partir d’aquí, es preveien càrrecs 

addicionals d’acord al volum de pacients tractats. Pel contrari, els contractes 

amb els proveïdors de salut del sector privat eren més detallats i prescriptius, i 

es referien a la compra de tractaments específics.

Doncs bé, a la vista d’això, l’any 2003 el Comitè de Classificació del Sector 

Públic de l’Oficina Nacional d’Estadística del Regne Unit (Public Sector 

Classification Committee of the Office for National Statistics, PSCC of the 

ONS) va arribar a la conclusió que el cas iv) previst a les normes d’Eurostat 

(sobre formes de retribució de l’Administració als hospitals públics) no es podia 

aplicar a la situació del Regne Unit. I això perquè els “contractes en bloc” 

abans esmentats contenen elements dels casos i) i ii) de la llista d’Eurostat: (i) 

retribució d’acord amb els costos; i ii) retribució d’acord amb una negociació  

–pressupost global– centrada en diversos factors; sense que es puguin 

encaixar clarament en cap dels dos supòsits. El que sí és cert, en qualsevol 

cas, és que els “contracte en bloc” entre les Administracions públiques i els 

hospitals públics al Regne Unit no són el tipus de contracte precís i detallat 

que s’utilitza per a les compres de serveis sanitaris al sector privat. És a dir, no 

s’adopta el sistema de preus requerit per al cas iv), que és l’únic cas en el qual 

els pagaments es poden considerar com a vendes. 

Tot i que al Regne Unit hi ha un mecanisme de “mercat” (les administracions 

“compradores” tenen pressupostos limitats i discrecionalitat a l’hora de decidir 

com gastar), aquest mercat resulta insuficient per a qualificar els pagaments 

efectuats per les Administracions públiques com a “vendes” (és un mercat intern 

o mercat “a l’ombra”). Per aquest motiu, l’ONS, després de diverses converses 

amb Eurostat, va entendre que al Regne Unit no es donava la mateixa situació 

que a altres països de l’Europa continental, on els pagaments del govern als 



L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA COMPTABLE EUROPEA EN EL SECTOR SANITARI PÚBLIC 36

hospitals públics sí es poden considerar com a vendes36. Per aquest motiu, 

l’ONS va dictar la seva Decisió de 2 de juliol de 200337, per la qual va acordar 

que els NHS Trusts s’havien de qualificar, d’acord amb les normes del SEC-95, 

apartat 3.32, com a productors “no de mercat” i, en conseqüència, va decidir 

re-classificar-los dins del sector Administracions públiques, subsector Govern 

central. Aquesta re-classificació es va decidir amb efectes retroactius des de la 

creació de la primera onada dels NHS Trusts, l’abril de 1991.

En aquesta Decisió de 2 de juliol de 2003, l’ONS assenyalava que les 

Administracions públiques del Regne Unit estaven projectant canviar a un nou 

sistema de “Tarifes Nacionals” (similar a aquell utilitzat en els països europeus 

on els hospitals públics es classifiquen com a empreses públiques), amb la 

finalitat d’aplicar-les a les seves “compres” de serveis sanitaris, tant als hospitals 

públics com als hospitals privats. Segons l’ONS, un cop s’assoleixi aquest 

sistema de “Tarifes Nacionals”, tots els NHS Trusts i els NHS Foundation Trusts 

del Regne Unit seran classificats com a productors de mercat i, per tant, com 

a empreses públiques (fora del sector Administracions públiques), des d’aquell 

mateix moment38.

Efectivament, l’any 2000, juntament amb la creació dels NHS Foundation 

Trusts (FTS), un altre aspecte clau de la reforma del NHS va ser la introducció 

del Pagament per Resultats (Payment by results, PbR). 

 

 

 

 

 

36. L’ONS assenyala que a Bèlgica, Països Baixos, Àustria (autònoma), Alemanya (excepte Baviera) i a 
la regió del País Basc els hospitals públics es classifiquen com a empreses públiques (sector “Societats 
no financeres”). Public Sector Classification Committee (PSCC) of the Office for National Statistics (ONS) 
decisions – PSCC case 2002/22. “National Accounts Sector Classifications of NHS Foundation Trusts and 
NHS Trusts”, 2 de Juliol de 2003, apartat 27.

37. Public Sector Classification Committee (PSCC) of the Office for National Statistics (ONS) decisions 
– PSCC case 2002/22. “National Accounts Sector Classifications of NHS Foundation Trusts and NHS 
Trusts”, 2 de Juliol de 2003. 

38. Public Sector Classification Committee (PSCC) of the Office for National Statistics (ONS) decisions 
– PSCC case 2002/22. “National Accounts Sector Classifications of NHS Foundation Trusts and NHS 
Trusts”, 2 de Juliol de 2003, apartat 31, pàg. 4, i apartat 90, pàg. 12.



L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA COMPTABLE EUROPEA EN EL SECTOR SANITARI PÚBLIC 37

L’any 2004, l’Audit Commission39 va elaborar un informe sobre el Pagament 

per Resultats40, on s’exposaven les regles bàsiques d’aquest nou sistema de 

finançament del NHS i es contenien algunes recomanacions. Com hem vist, 

abans del sistema PbR, la retribució dels NHS Trusts es basava en “contractes 

en bloc” negociats a nivell local. Aquests contractes es fonamentaven 

en un compromís entre els costos dels proveïdors i allò que les autoritats 

administratives podien pagar, i s’acordaven uns preus amb poca vinculació als 

outputs dels serveis prestats. En canvi, amb el sistema PbR, la retribució als 

proveïdors depèn del nombre i tipus de pacients tractats, d’acord amb normes 

nacionals i amb unes tarifes nacionals. Segons l’Audit Commission, el sistema 

PbR crea un vincle clar entre el volum, la complexitat de l’activitat realitzada 

i el pagament. Això permet als proveïdors i a les Administracions tenir més 

claredat sobre el finançament.

Ara bé, en l’Informe de l’Audit Commission de l’any 2004 ja s’assenyalava 

que, si bé el sistema PbR està dirigit a obtenir una major eficiència, disciplina 

pressupostària i responsabilitat financera dels centres “proveïdors”, també 

comporta importants riscos, que si no es gestionen bé poden derivar en 

inestabilitat financera i una pitjor atenció als pacients. Tal com assenyala l’Audit 

Commission en el seu Informe, el pagament per resultats requereix de dades 

de bona qualitat sobre els costos i l’activitat clínica, i l’any 2004 encara es 

constataven importants necessitats de millora en els sistemes d’informació i 

de gestió, tant per part del NHS (“proveïdors”), com de les autoritats públiques 

“compradores” dels serveis de salut.

L’any 2008, un nou Informe de l’Audit Commission41 analitza l’evolució del 

sistema de Pagament per Resultats, des de la seva introducció en 2003/2004. 

En aquest Informe de 2008, es constata que el sistema PbR ha introduït major 

transparència en el finançament del NHS i ha ajudat a actuar més eficaçment, 

39. L’Audit Commission és un organisme públic de control independent del Regne Unit, creat l’any 1983, 
encarregat de vetllar perquè la despesa dels fons públics es realitzi de forma eficient i es garanteixi una 
bona relació qualitat-preu dels serveis públics locals i nacionals. El seu àmbit d’actuació abasta el govern 
local, l’habitatge, la salut, la justícia penal i els serveis de bombers i de rescat. L’Audit Commission elabora 
publicacions que contenen informació, recomanacions pràctiques i una difusió de bones pràctiques en els 
diferents àmbits. 

40. AUDIT COMMISSION, Introducing Payment by Results: getting the balance right for the NHS and 
taxpayers, London, 2004. Disponible a: www.audit-commission.gov.uk/health/paymentbyresults/report-
sandstudies/Pages/introducingpbr_copy.aspx

41. AUDIT COMMISSION, Is the treatment working? Progress with the NHS system reform programme, 
Audit Commission and Healthcare Commission, London, 2008. Disponible a: http://www.audit-commissi-
on.gov.uk/nationalstudies/health/financialmanagement/Pages/isthetreatmentworking.aspx 
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ja que amb el nou sistema es pot demostrar una relació clara entre el pagament 

i l’activitat realitzada. Això ha portat a molts NHS Trusts a revisar quines són les 

seves activitats i com s’estan finançant.

Recentment (agost 2012), l’Audit Commission ha elaborat un Informe sobre el 

Pagament per Resultats (PbR)42, on analitzen les dades auditades i es revisen 

els avenços en les recomanacions formulades als NHS Trusts a informes 

anteriors. La seva finalitat és garantir la qualitat de les dades que sustenta el 

PbR, com a sistema de tarifes que regeix els pagaments als hospitals per part 

de les autoritats administratives locals del NHS43.

En qualsevol cas, sembla que aquest sistema de “Tarifes Nacionals” no 

es considera assolit fins al punt de re-classificar els NHS Trusts i els NHS 

Foundation Trusts com a unitats institucionals públiques “de mercat” (fora 

del sector Administracions públiques). D’això en deixen constància les 

estadístiques de l’ONS del Regne Unit, que continuen classificant el conjunt 

dels NHS Trusts i dels NHS Foundation Trusts dins del sector “Administracions 

públiques”, subsector Govern central44 (S. 1311). En contraposició, cal 

assenyalar els casos especials del NHS Blood and Transplant, que es classifica 

com a Empresa pública no financera (S. 11001)45; i del NHS Professionals 

Limited, també classificat com a Empresa pública no financera (S. 11001), 

que va ser exclosa del sector “Administracions públiques”, subsector Govern 

central, amb efectes des del dia 1 d’abril de 2004.

42. AUDIT COMMISSION, Right data, right payment. Annual report on the Payment by Results data as-
surance programme 2011/12, London, 2012. Disponible a:  http://www.audit-commission.gov.uk/health/
paymentbyresults/reportsandstudies/Pages/rightdatapbr2012.aspx 

43. En el seu Informe de 2012, l’Audit Commission continua assenyalant que l’objectiu del sistema PbR és 
garantir un finançament just per als hospitals per la feina que fan; així com incentivar una major eficiència, 
millors pràctiques, major capacitat d’elecció del pacient i la competència entre els proveïdors. No obstant, 
també es constata que subsisteixen aspectes a millorar i s’observa que el compliment de les recomana-
cions de l’Audit Commission per part dels NHS Trusts encara és decebedor.

44. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS (ONS). Public Sector Classification Guide, Juny 2013 (disponible 
a http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-289717).

45. NHS Blood and Transplant es va formar per la fusió de National Blood Authority i UK Transplant el dia 
1 d’octubre de 2005. National Blood Authority ja havia estat exclosa del sector Administracions públiques 
i classificada com a Empresa pública no financera des del dia 1 d’abril de 1993.
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L’aplicació del SEC-95 als 
centres sanitaris de França

Estructura i finançament del sistema sanitari a França  

El sistema sanitari francès es basa fonamentalment en un sistema nacional 

d’assegurança de malaltia conegut com a Seguretat Social o “Sécu”. 

Originàriament, el model francès de protecció social s’inspirava en el model de 

Bismark (principi de solidaritat professional)46. El pagament de l’assegurança 

obligatòria de malaltia afectava tots els obrers de la indústria i el comerç. No 

obstant això, des de mitjans de la dècada dels noranta, es va considerar que el 

cost de l’assegurança de malaltia no podia recaure només en les cotitzacions 

socials derivades del treball (donada l’afectació que les contribucions socials 

tenien en els nivells d’ocupació, en créixer el cost dels llocs de treball), i es va 

crear un “impost” denominat Contribució Social Generalitzada (Contribution 

sociale généralisée, CSG) que s’aplica tant sobre les rendes del treball com 

sobre les rendes del capital.

El sistema s’estructura en tres grans règims47: la “Caixa nacional de l’asse-

gurança de malaltia de treballadors assalariats del comerç i la indústria” (Caisse

nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés du commerce et de 

l’industrie, CNAMTS). Aquesta es troba gestionada pel règim general de la 

Seguretat. Agrupa el 84% de la població, donant cobertura a treballadors per 

compte aliè, retirats, a més dels aturats, i dels dependents d’ells. Aquest règim 

s’estructura de forma piramidal, existeix una caixa nacional, les caixes regionals 

i les caixes locals o primàries. Les darreres són les encarregades d’afiliar els 

assegurats i de reemborsar les cures. El segon règim s’integra per la “Mutualitat 

Social Agrícola” (Mutualité sociale agricole, MSA) que cobreix els explotadors i 

els assalariats agrícoles, i representa el 7% de la població. Finalment, el tercer 

règim el constitueix la “Caixa de l’assegurança de treballadors autònoms no 

agrícoles” (Caisse d’assurance des travailleurs indépendants non agricoles, 

CANAM), aquest cobreix el 5% de la població.

46. Vid. supra nota al peu 1. 

47. Juntament als tres règims generals, existeixen també règims especials, alguns d’ells administrats pel 
règim general, com el de funcionaris o el d’estudiants. Mentre que altres règims especials es gestionen de 
forma autònoma, com el dels miners o el dels empleats de ferrocarrils.
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A nivell d’estructura, el sistema diferencia clarament entre l’atenció ambulatòria 

i l’atenció hospitalària. L’atenció ambulatòria integra els metges generals 

i els especialistes, tots ells són proveïts per la pràctica anomenada “liberal 

privada”48. Les tarifes dels metges s’estableixen mitjançant negociacions 

entre els sindicats mèdics i els règims de l’assegurança de malaltia, amb la 

supervisió de l’Estat. Els metges han de signar el conveni amb l’assegurança de 

malaltia i aquest últim els remunerarà en l’acte pels serveis prestats, en funció 

de les tarifes fixades a nivell nacional (la denominada, Classificació comuna 

de les prestacions mèdiques, Classification commune des actes médicaux, 

CCAM). Els metges que es troben adscrits a aquest sistema remuneratiu 

conformen l’anomenat Sector I; ara bé, des del 1980, a causa de la pressió 

d’alguns metges, el Govern va crear el Sector II, per a aquells metges que 

volguessin certa llibertat respecte a l’acordat amb l’assegurança de malaltia. 

Els metges d’aquest segon sector poden establir honoraris superiors, fins 

a un 50% de mitjana, als pactats amb les asseguradores. El plus sobre la 

tarifa amb l’assegurança de malaltia és pagat pels seus propis pacients o per 

assegurances complementàries.

Pel que fa a l’atenció hospitalària, a França existeixen dues grans categories 

d’hospitals, els hospitals públics i els hospitals privats. Dins d’aquesta segona 

categoria existeixen dos tipus d’hospitals: els hospitals privats amb ànim 

de lucre (coneguts com a “clíniques”) i els hospitals privats sense ànim de 

lucre, que són propietat de fundacions, mutualitats i congregacions religioses. 

Alguns d’aquests hospitals privats sense ànim de lucre s’integren en el servei 

hospitalari públic, i són coneguts com a hospitals PSPH (Hôpitaux participant 

au service public hospitalier). Fins a l’any 2004, aquests hospitals han estat 

finançats a través de dotacions provinents dels pressupostos generals 

de l’Estat, de la mateixa manera que els hospitals públics, i per això s’han 

classificat de forma conjunta.

La distribució funcional entre els dos tipus principals d’hospitals, els hospitals 

públics i els hospitals privats amb ànim de lucre, és la següent: els hospitals 

privats, que representen una tercera part dels centres hospitalaris de França 

48. L’accés a uns o altres abans era directe però, a partir de 2004, amb la reforma de l’asssegurança de 
malaltia duta a terme per la Llei de 13 d’agost de 2004, per accedir als metges especialistes és necessari 
passar prèviament pel “metge de capçalera” (aquest procés es denomina “parcours des soins coordon-
nés”). Aquest metge, que amb freqüència és un metge general, remet el pacient al metge especialista. 
Aquest sistema s’exigeix a tots els pacients majors de 16 anys que no tinguin una dolència crònica. 
Algunes especialitats (com l’oftalmologia, la ginecologia, la psiquiatria, etc.) estan excloses del sistema 
de “parcours donis soins coordonnés”. En cas de no respectar l’accés a través del sistema de “parcours 
donis soins coordonnés”, els pacients hauran de pagar un preu més elevat per la consulta i, al mateix 
temps, l’especialista està autoritzat a cobrar un 17,5 % més per la seva consulta. Aquests increments 
no estaran coberts ni pel reemborsament efectuat per l’assegurança de malaltia, ni per les assegurances 
complementàries. 
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i una quarta part del total de llits, se centren en actes quirúrgics menors. 

Malgrat el seu percentatge menor, en algunes matèries la seva actuació és 

molt important, aquest és el cas de la cirurgia o la medicina ambulatòria, on 

cobreixen el 50% de l’activitat. I, en algunes operacions, com la cirurgia de 

cataractes, o la de l’aparell digestiu, aquests percentatges són majors, del 80% 

i el 60%, respectivament. Per la seva banda, els hospitals públics centralitzen 

els tractaments d’urgències, la investigació i la psiquiatria. A més, s’ocupen 

de la cirurgia major i les intervencions en les quals corre perill la vida com a 

conseqüència, per exemple, d’accidents a la via pública.

En conseqüència, el sistema hospitalari francès és una conjunció del sector 

públic i el sector privat. Això en alguns casos pot conduir a la selecció dels 

pacients per part de les clíniques privades, en la mesura en què transfereixen 

els pacients més greus als centres hospitalaris públics. Aquesta situació ha 

portat a afirmar que a França el mercat es segmenta més en funció del tipus 

de cures, que per la competència en els preus49.

Cada any, des de 1996, en el marc de la Llei de Finances de la Seguretat Social 

(Loi de financement de la sécurité sociale) el Parlament aprova l’increment anual 

de despesa de l’assegurança de malaltia (conegut com a “Objectiu nacional 

de despeses de assegurança de malaltia”, Objectif national de dépenses 

d’assurance maladie, ONDAM) per a l’any següent.

Durant els últims anys s’han experimentat canvis importants en la política 

hospitalària francesa. En primer lloc, cal destacar l’aprovació, l’any 2002, del 

Pla “Hospital 2007”. Aquest pla comporta una reestructuració del sistema 

sanitari francès, amb l’objectiu de reactivar la inversió a centres hospitalaris 

a través de la proliferació de contractes de col·laboració públic – privada 

(Partenariats public privé), bàsicament per a la construcció i renovació dels 

equipaments.

En segon lloc, cal destacar la introducció, l’any 2004, del sistema de tarificació 

per activitat, o finançament basat en el case-mix. Fins a l’any 2003, els ens 

hospitalaris posseïen dos tipus de finançament. Els hospitals públics i els 

hospitals PSPH estaven dotats des de 1983 d’un pressupost operatiu anual 

de caràcter limitat (anomenat, donation global o DG). Aquest pressupost es 

calculava en funció del número de jornades dels pacients i, posteriorment, era 

modulat anualment, sobre la base de l’exercici precedent, per un tipus relatiu 

a l’increment de les despeses hospitalàries.

49. Vid. BELLANGER, M. M., “Francia: la racionalización del sistema de salud. El control del gasto sanitario 
y el mito de Sísifo”, Ars Medica. Revista de Humanidades, núm. 4, 2005, pàg. 263.
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Per contra, els hospitals privats amb ànim de lucre facturaven directament 

a l’assegurança de malaltia pel cost de les prestacions (remuneració de 

l’estructura) i pel cost dels actes (remuneració dels professional liberals de 

la sanitat). Les quanties es determinaven en funció d’unes tarifes històriques, 

prenent en consideració variables geogràfiques. Aquest finançament es va 

incloure, des de 1992, en l’anomenat “objectiu quantificació nacional” (Objectif 

quantifie national, OQN) que determinava la quantia que l’assegurança de 

malaltia transferia a les clíniques privades. A partir de 1996, aquesta quantia es 

va addicionar a l’ONDAM.

D’aquesta manera, els hospitals privats amb ànim de lucre, a diferència dels 

públics, ja es finançaven mitjançant pagaments a l’activitat, sobre la base de 

tarifes regionals variables i no sobre una tarifa nacional única, com els hospitals 

públics. Aquesta situació creava disparitat entre els hospitals públics i els 

privats. A més, aquest sistema comportava dos desavantatges: d’una banda, 

feia complex el control als hospitals privats i, per l’altre, feia difícil dur a terme 

comparacions dels costos en els dos sectors.

A partir de l’1 de gener de 2000, es van iniciar proves per a la introducció 

de mecanismes de tarificació per patologia en hospitals tant públics com a 

privats. Aquests projectes es van concretar en el Pla “Hospital 2007”; en ell es 

va determinar la introducció de la Tarification à l’Activité (T2A). La Tarification 

à l’Activité estableix els Groupes Homogènes de Séjour (GHS)50, en els quals 

es classifiquen els pacients prenent en consideració la seva tipologia i el 

procediment al qual se’l sotmet. A partir de 2004, la Tarification à l’Activité 

constitueix el mètode per a l’assignació dels recursos als centres sanitaris tant 

públics com privats per part de l’assegurança de malaltia. El preu de cada 

activitat es fixa anualment pel Ministeri de Sanitat.

Atès que el finançament dels hospitals públics i els privats partien de sistemes 

diferents, l’adaptació de cadascun d’ells al nou mecanisme de tarificació dels 

serveis sanitaris ha estat diferent. Els hospitals públics, fins l’any 2008, van 

mantenir una part de la dotació anual global. D’aquesta manera s’amortitzava 

la introducció del nou sistema. Per tant, durant els anys 2004 a 2008, en el 

finançament dels centres hospitalaris públics van coexistir els pagaments per 

valoració de l’activitat més una dotació global residual. En canvi, en el cas dels 

hospitals privats, el pas al nou sistema va ser garantit mitjançant l’aplicació 

50. Aquest són equivalents als GRD (Grups Relacionats pel Diagnòstic), als que ens hem referit supra, en 
l’epígraf relatiu al National Health Service (NHS) en la comptabilitat nacional, quan hem fet al·lusió al sistema 
de PbR i les tarifes nacionals al Regne Unit.
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d’un coeficient de transició. Així, durant el període de transició, la tarifa nacional 

es multiplicava per un coeficient de transició51. Un cop superat aquest període 

transitori (2004-2008), el finançament per part de les Administracions públiques 

tant dels hospitals públics com privats es realitza, tal com hem assenyalat, a 

través de la Tarification à l’Activité.

Classificació del centres sanitaris de França en termes de 
SEC – 95

A França, els organismes de la seguretat social són unitats institucionals 

independents, que s’organitzen i gestionen de forma separada a les altres 

Administracions públiques. Aquests organismes es caracteritzen per: i) Cobrir 

la totalitat de la població o una part important d’ella; ii) Ser establerts, controlats 

i finançats per les Administracions públiques.

En la comptabilitat nacional francesa –com en el SEC– 95 – la Seguretat Social 

constitueix un subsector del sector Administracions públiques: el subsector 

Administracions de la Seguretat Social (ASSO. S.1314). Al seu torn, aquest 

es descompon en dos subsectors: els règims de Seguretat Social (S.13141) 

i els Organismes dependents de les Administracions de la Seguretat Social 

(S.13142), coneguts per la sigles ODASS. Els règims de Seguretat Social es 

caracteritzen per estar finançats per cotitzacions socials de caràcter obligatori. 

Per la seva banda, els ODASS són unitats institucionals participants del sistema 

públic de protecció social –que no formen part dels règims de Seguretat Social– 

i es troben estretament relacionats i finançats per les Administracions de la 

Seguretat Social. Els ODASS són, essencialment, unitats públiques integrants 

del sistema de sanitat pública i la seva característica principal és ser unitats 

no de mercat (per tant, són classificades dins del sector Administracions 

públiques).

En essència, en el concepte ODASS s’integren els hospitals públics i els 

hospitals privats sense ànim de lucre que participen del servei públic hospitalari 

(PSPH), en els quals tant els serveis prestats com el seu finançament escapen 

als criteris de mercat52. En canvi, els hospitals privats amb ànim de lucre es 

classifiquen en el sector Societats no financeres (S. 11). 

51. El procés de transició entre els dos sistemes de finançament s’analitza pel Ministère de la Santé de la 
Jeunesse et des sports: Point d’étape T2A a l’occasion du passage à 100 de la part tarifée à l’activité dans 
le secteur public en 2008, Mission tarification à l’activité. 

52. Les escoles d’infermeria internes dels hospitals, que no constitueixen unitat de mercat, s’insereixen als 
hospitals públics classificats com ODASS.
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Al mateix temps, s’integren en els ODASS les obres socials integrades als 

organismes de la seguretat social, però que posseeixen una gestió diferencial 

(com les obres socials de la Caisse nationale d’allocations familiales CNAF i del 

Conservatoire national des arts et métiers CNAM), de la mateixa manera que 

l’Agència tècnica de la informació sobre l’hospitalització (ATIH) creada l’any 

2002 per posar en funcionament un sistema de medicalització dels sistemes 

d’informació. No obstant això, l’Agència Francesa de la Sang no es considera 

com una unitat de les Administracions públiques en la comptabilitat nacional.

D’aquesta manera, els ODASS (S. 13142) posseeixen la següent classificació:

• S. 131421: Hospitals públics 

• S. 131422: Obres socials integrades als organismes de la seguretat social

• S. 131423: Agència tècnica de la informació sobre l’hospitalització

Aquesta és la classificació a efectes de comptabilitat nacional, i els mateixos 

paràmetres se segueixen a l’hora d’aplicar els criteris SEC – 95. L’Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques ha deixat constància 

de la dificultat de classificar els hospitals públics, i per això, ha recollit de 

forma específica indicacions relatives a aquesta operació53. Tal com assenyala 

l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques, seguint els 

criteris genèrics fixats en el Manual del SEC – 95, la classificació d’una unitat 

en els comptes nacionals es duu a terme a través d’un arbre de decisió. Aquest 

s’integra per tres preguntes: 1) És la unitat una unitat institucional, autònoma 

de les unitats que la controlen?; 2) Les unitats institucionals són públiques, és 

a dir, controlades per les Administracions públiques?; 3) Són unitats de mercat 

o no de mercat en el sentit del SEC – 95?

Per a l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques, la 

resposta a les dues primeres preguntes és afirmativa en el cas dels hospitals 

públics francesos i en el cas dels PSPH. La pregunta més delicada és, per 

tant, la tercera que, al mateix temps, es troba directament vinculada a una 

altra qüestió: el finançament. En aquest punt, s’ha de determinar si el servei 

prestat pels hospitals es destina a la venda – o es posa al mercat- a un preu 

econòmicament significatiu, que els permeti cobrir de manera durable la major 

part dels seus costos; o, per contra, si els serveis es beneficien majoritàriament 

d’un finançament públic que posseeix poc impacte sobre l’oferta i la demanda.

La qüestió crucial del finançament del servei prestat és el cobrament o no 

de preus econòmicament significatius. A partir d’aquesta premissa es podrà 

determinar si l’ens públic és una unitat de mercat. A França, l’Institut National 

53. INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Les Administrations de 
la Sécurité Sociale, Base 2000, núm. 4, 2007, pàg. 16 (encadré 3). 



L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA COMPTABLE EUROPEA EN EL SECTOR SANITARI PÚBLIC 46

de la Statistique et des Études Économiques analitza a tal efecte tant els 

criteris del SEC-95, com els criteris del Sistema de Comptes Nacionals de 

1993 aprovat per l’ONU (en endavant, SCN-93).

En funció dels criteris del SCN-93, que són equivalents en aquest punt als del 

SEC-95, un preu econòmicament significatiu és aquell que té una influència 

significativa en les quantitats que els productors estan disposats a oferir 

i els volums que els adquirents estan disposats a comprar (SCN 6.45). En 

contraposició, la producció no de mercat es constitueix pels béns i serveis 

individuals o col·lectius produïts per les Institucions sense finalitats de lucre 

(ISFL) o per les Administracions públiques, prestats de forma gratuïta o a preus 

no econòmicament significatius a altres unitats institucionals o a la comunitat 

en general. La principal raó de l’existència de la producció no de mercat és 

aconseguir determinats objectius d’interès general (objectius de cohesió 

nacional, solidaritat social, sanitat pública, etc.). Els exemples més corrents 

són els relatius als serveis d’educació o sanitat (SCN 6.49).

A França, el finançament dels hospitals públics i les PSPH és, en general, 

considerat com no de mercat segons els criteris anteriors. Sobre aquesta 

classificació no hi havia dubtes durant el període comprès entre principi dels anys 

vuitanta i l’any 2004. Durant aquest període, com hem apuntat, el finançament 

dels centres hospitalaris es va dur a terme a través de la dotació global 

hospitalària (Dotation Globale Hospitalière, DGH), calculada per la Direction 

de l’hospitalisation et de l’offre de soins (integrant del Ministeri de Sanitat) i 

pagat per la Caixa Nacional de l’Assegurança de Malaltia (Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie, CNAM). Sota aquest mecanisme de finançament, era 

clar que els centres hospitalaris eren considerats no de mercat i integrats 

en el subsector Administracions de la Seguretat Social (ODASS, S. 13142), 

constitutiu del sector Administracions públiques.

Com hem assenyalat, la introducció l’any 2004 d’un sistema de quantificació 

dels serveis hospitalaris de curta durada en medicina, cirurgia i obstetrícia 

(médecine, chirurgie, obstétrique - MCO -), ha comportat: d’una banda, la 

implementació de forma concomitant d’una classificació comuna dels actes 

mèdics (CCAM), per a la tarificació dels honoraris mèdics dels metges liberals 

(els quals no s’integren en el sector Administracions públiques). I, per l’altra, 

una tarificació de l’activitat (T2A) que remunera l’estada dels pacients en els 

centres hospitalaris i la utilització dels equipaments dels ens corresponents. 

De nou, com hem apuntat, la T2A no pren en consideració tant el període 

d’hospitalització, sinó que prioritza l’activitat.
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Les autoritats sanitàries destaquen que l’objectiu de la introducció de la T2A 

és la distribució correcta dels recursos, de forma més equitativa i eficaç. Les 

patologies es tracten amb la mateixa “qualitat professional”, amb l’objectiu 

d’evitar el risc de superdotació d’alguns hospitals, o de dotació per sota de les 

necessitats en uns altres. A través de la introducció d’aquest sistema (T2A), 

França es va sumar a una vintena de països que han introduït sistemes de 

tarificació similars en funció de l’activitat54.

A nivell de comptabilitat nacional, les transferències fetes en funció del 

pagament de la T2A per part de la Caixa Nacional de l’Assegurança de Malaltia 

als centres hospitalaris són comptabilitzades igualment que les efectuades a 

títol de dotació global hospitalària (DGH): transferència corrent interna a un 

subsector de les Administracions públiques (D. 732).

Malgrat la introducció del nou sistema de tarificació, l’Institut National de 

la Statistique et des Études Économiques manté la postura de preservar 

els centres hospitalaris en el sector Administracions públiques. Els motius 

argumentats són dos: primer, la introducció de la tarificació per activitat es 

duu a terme per racionalitzar la repartició del finançament públic, més que per 

instaurar una veritable regulació de l’oferta i la demanda a través de preus de 

mercat. Segon, els hospitals públics continuen proporcionant “a la comunitat 

en el seu conjunt” un servei de caràcter universal, no lucratiu, que correspon als 

criteris de no mercat i baix control públic. A més, a judici de l’Institut National 

de la Statistique et des Études Économiques l’establiment d’aquest sistema 

de tarificació no ha comportat una veritable situació de competència amb les 

clíniques privades55.

Pel que fa a la possible modificació de la comptabilització de les ODASS fora 

del sector Administracions públiques, aquesta troba un escull clau en les 

deficiències que s’han detectat en l’aplicació de la tarifa per activitat (T2A). El 

Tribunal de Comptes Francès (Cour des Comptes) ha analitzat la introducció 

d’aquest sistema56. En 2011, tres quartes parts dels recursos hospitalaris 

depenien d’aquestes tarifes. Per a la correcta aplicació de la T2A és necessari 

recollir de forma exhaustiva tota la informació relativa a la producció. Aquest 

54. Entre aquests països es troben Alemanya, Àustria i Bèlgica. Al respecte, poden veure’s les taules 
comparatives que s’inclouen al final d’aquest estudi, concretament la pregunta del bloc “C. Finançament 
I”: “Com es realitzen els pagaments de l’Administració als hospitals?”.

55. INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Les Administrations 
publiques dans les comptes nationaux, Base 2005, 2012, pàg. 20.

56. COUR DES COMPTES, La Sécurité sociale - Septembre 2011, Chapitre VII. Tarification à l’activité et 
convergence tarifaire, pàgs. 199 i següents.
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procés es porta a terme a través del programa de medicalització dels sistemes 

d’informació (Programme de médicalisation des systèmes d’information, 

PMSI), que permet als centres hospitalaris disposar d’informació quantificada 

i estandarditzada sobre la seva activitat, a través de la qual poder mesurar la 

seva producció mèdica. No obstant això, si bé el PMSI es va aprovar en 2004, 

com una mesura imprescindible per al millor funcionament de la T2A, la seva 

entrada en vigor s’ha posposat en diverses ocasions. El motiu es troba en la 

dificultat de transmetre la informació des dels centres de salut als centres de 

l’assegurança de malaltia. El projecte PMSI s’ha rellançat el 2010 i s’espera 

que estigui operatiu en 2013.

Aquestes deficiències han dificultat la correcta aplicació del sistema T2A. 

Les principals crítiques a la seva aplicació són: l’existència d’una distribució 

inadequada dels recursos, ja que el sector públic considera el finançament 

obtingut a través d’aquest sistema excessiu, mentre que el sector privat la 

considera insuficient; la pauperització dels hospitals, i, paradoxalment, al seu 

torn, el caràcter pressupostàriament inflacionista del mètode; la tendència cap 

a escurçar les estades hospitalàries, ja que si el preu es redueix en un 50% en el 

cas de nova hospitalització, això fa que la nova hospitalització es dugui a terme 

en els tres dies següents posteriors a l’anterior, concatenant-se estades57. En 

resum, tal com la Cour des Comptes ha assenyalat58, la T2A “desconnecta 

les tarifes dels costos sense facilitar el control de les despeses hospitalàries”.

La situació anteriorment descrita ens porta a afirmar que, en el cas francès, 

la introducció d’un sistema de tarificació per activitat, homogeni a tots els 

centres hospitalaris –tant públics com privats–, permet que la retribució de 

les Administracions públiques als centres hospitalaris públics s’integri al cas 

iv) fixat per Eurostat (“d’acord amb el sistema de fixació de preus aplicats tant 

a hospitals públics com a privats”, Manual del SEC – 95, Part I, apartat 5.5). 

Com hem assenyalat en analitzar els criteris generals, Eurostat considera que 

els pagaments efectuats mitjançant aquest quart mètode són els únics que 

poden ser qualificats com a “vendes”.

En la mesura en què les quanties que els centres hospitalaris obtenen a 

través de les seves “vendes” cobreixen més del 50% dels seus costos 

(encara que el pagament d’aquestes vendes provinguin majoritàriament de 

les Administracions públiques), aquests centres poden ser qualificats com a 

57. Comptes rendus a la mission d’évaluation et contrôle de la sécurité sociale, Senat, 7 de febrer de 2012. 
Disponible via internet: http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20120206/mecss.html (última 
consulta novembre de 2012).

58. Vegeu nota al peu anterior.
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“unitats institucionals públiques de mercat”, i en conseqüència classificar-se 

fora del sector Administracions públiques.

Així, si bé els centres hospitalaris francesos semblen donar compliment als 

criteris d’Eurostat per a considerar-se exclosos del sector Administracions 

públiques, tant les dificultats en la tarificació, com la falta de voluntat de les 

autoritats franceses d’extreure els ens sanitaris del sector Administracions 

públiques, per les raons exposades, fan que en l’últim informe de l’Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques59, els hospitals públics i 

els PSPH es trobin inserits en el sector Administracions públiques, subsector 

Administracions de la Seguretat Social.

59. INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Les Administrations 
publiques dans les comptes nationaux, Base 2005, 2012, pàg. 20.
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L’aplicació del SEC-95 als 
centres sanitaris d’Alemanya 

Estructura i finançament del sistema sanitari a Alemanya  

El sistema nacional de salut a la República Federal d’Alemanya segueix el 

model Bismarck, que implica el pagament d’assegurances obligatòries60, 

realitzat a les denominades “Krankenkassen”, asseguradores obligatòries 

de salut61, regulades al Llibre V del  Sozialgesetzbuch (SGB)62. En particular, 

l’article 3, relatiu al seu finançament, disposa que “Les prestacions i altres 

despeses de les asseguradores de salut seran finançades amb contribucions 

(Beiträge). Aquestes contribucions es paguen pels assegurats i els empresaris, 

generalment sobre la base de la renda dels assegurats. Els familiars dels 

assegurats no han de pagar les contribucions”63. 

Pel que fa als centres hospitalaris, a Alemanya aquests tenen un sistema 

de «doble finançament», doncs reben ingressos de dues fonts diferents: les 

inversions en infraestructura són cobertes directament pels pressupostos de 

l’Estat basats en els impostos; mentre que els costos operatius són pagats 

principalment per fons de malaltia i asseguradores privades.

Des de l’1 de gener de 2009 (a través d’una modificació del Llibre V del 

Sozialgesetzbuch operada per Llei de 2007), aquest sistema de finançament 

de l’assegurança de malaltia obligatòria s’ha redissenyat amb la introducció 

dels Fons de Salut (Gesundheitsfonds)64. La seva creació suposa un canvi de 

model en el finançament del sistema, donat que els assegurats ja no paguen 

60. Segons dades del Ministeri Federal de Salut (Bundesministerium für Gesundheit), l’any 2010 hi havia 
51,4 milions d’assegurats a Alemanya (amb els seus familiars, 70 milions d’assegurats), d’un total de 80 
milions de població.

61. Les Krankenkasse són corporacions de Dret públic dotades d’autonomia (Körperschaften des öffent-öffent-
lichen Rechts mit Selbstverwaltung). Les seves assemblees representatives (Verwaltungsrat) estan inte-
grades per igual nombre d’empresaris i de treballadors.

62. El SGB és de 1969, però el Llibre V es va aprovar per Llei de 20 de desembre de 1988 i està en vigor 
des de l‘1 de gener de 1989 (la darrera modificació s’ha realitzat per Llei de 21 de juliol de 2012).

63. § 3 SGB V Solidarische Finanzierung: “Die Leistungen und sonstigen Ausgaben der Krankenkassen 
werden durch Beiträge finanziert. Dazu entrichten die Mitglieder und die Arbeitgeber Beiträge, die sich in 
der Regel nach den beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder richten. Für versicherte Familienangeh�-Familienangeh�-
rige werden Beiträge nicht erhoben” (la traducció al text és nostra).

64. Els Fons de Salut (Gesundheitsfonds) es van crear per la “Llei per a promoure la competència en 
l’assegurança de malaltia obligatòria” - Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV-WSG) - i van entrar en vigor l’1 de gener de 2009.
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directament les seves contribucions a cada asseguradora (Krankenkasse), sinó 

que les contribucions es paguen a una entitat (Gesundheitsfond), des de la 

qual es distribueixen els ingressos entre les diferents asseguradores.

Les Krankenassen obtenen dels Gesundheitsfons una tarifa per assegurat, 

determinada en funció de la seva edat, sexe, factors de risc, etc.

Classificació del centres sanitaris d’Alemanya en termes de 
SEC – 95

A Alemanya, segons les dades facilitades per les autoritats estadístiques 

alemanyes al “Qüestionari sobre la classificació dels hospitals” elaborat per 

Eurostat l’any 200965, existeixen 677 hospitals públics i 1.410 hospitals privats, 

dels quals 790 són institucions sense fi de lucre i 620 són entitats privades 

amb ànim de lucre.

En termes de comptabilitat nacional, a Alemanya tots els hospitals, tant els 

privats com els públics, es classifiquen en el sector “Societats no financeres”. 

A continuació, analitzarem en el cas d’Alemanya quina és la resposta a les 

tres qüestions del test de la classificació sectorial de les entitats, regulades al 

Reglament núm. 2223/1996 (SEC-95) i que es desenvolupen al Manual del 

SEC-9566. De fet, les 25 preguntes del “Qüestionari sobre la classificació dels 

hospitals” que Eurostat va plantejar als Estats Membres de la UE (més Islàndia 

i Suïssa) indirectament persegueixen donar resposta a aquestes tres qüestions 

del test de la classificació sectorial de les entitats67.

La primera de les tres qüestions del test sobre classificació sectorial de les 

entitats, consisteix en determinar si constitueixen unitats institucionals, i en 

aquest sentit s’han de complir dos requisits: 1) disposar, o bé poder elaborar, 

un conjunt complet de comptes; i 2) gaudir d’autonomia en l’exercici de la seva 

funció principal.

Doncs bé, en el cas d’Alemanya, tal com van informar les autoritats estadístiques 

alemanyes a Eurostat en resposta al Qüestionari de 2009, tots els hospitals 

(públics i privats) disposen d’un conjunt complet de comptes.

65. EUROSTAT, Survey on the sector classification of public hospitals and homes for elderly in ESA95, 2009.

66. EUROSTAT, Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA95, Luxembourg, ed. 
2013, pàg. 11 i següents.

67. Cal fer constar que el Regne Unit i França no van contestar el “Qüestionari sobre la classificació dels 
hospitals” elaborat per Eurostat l’any 2009.
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Quant al segon requisit d’aquesta primera qüestió (si existeix o no autonomia 

en l’exercici de la funció principal), Eurostat planteja tres preguntes: 1) qui 

nomena els gerents dels hospitals; 2) qui decideix els salaris dels treballadors 

dels hospitals; i 3) qui determina la política de preus dels hospitals. En el cas 

dels hospitals públics alemanys, l’Administració no decideix ni sobre els salaris 

ni sobre la política de preus de l’hospital; només nomena els gestors dels 

hospitals. Per tant, es pot afirmar que els hospitals públics alemanys gaudeixen 

d’autonomia en l’exercici ordinari de la seva funció principal i, per tant, es 

poden considerar unitats institucionals. Per la seva banda, el nomenament 

dels gerents resulta també determinant per analitzar la següent qüestió relativa 

a la naturalesa dels hospitals.

La segona de les qüestions que conformen el test de la classificació sectorial 

d’entitats és determinar si la unitat institucional és pública o privada. En aquest 

sentit, cal comprovar si les Administracions públiques controlen la política 

general de l’entitat (entesa aquesta com la capacitat per a determinar, en 

cas necessari, el nomenament dels administradors adequats). En el cas dels 

hospitals públics alemanys, atenent les dades facilitades a Eurostat l’any 2009, 

podem veure que l’Administració és qui nomena els gerents dels hospitals. 

Aquest element ens permet afirmar el caràcter públic del control sobre l’entitat. 

La tercera de les qüestions per a classificar sectorialment una entitat és el seu 

caràcter de mercat o no mercat. Els hospitals públics alemanys es consideren 

per les autoritats estadístiques nacionals com unitats institucionals públiques 

de mercat. Diverses qüestions són rellevants per a aquesta qualificació. Per 

a analitzar-les, ens fixarem en  les respostes que les autoritats estadístiques 

alemanyes van realitzar al Qüestionari d’Eurostat de l’any 2009. 

En primer lloc, les fonts de finançament dels hospitals públics alemanys són 

diverses, doncs provenen, no només de l’Administració (dels pressupostos 

dels Länder i de les corporacions locals, així com dels fons de la Seguretat 

social), sinó també d’altres assegurances diferents de la Seguretat Social, dels 

propis pacients i de donacions de caritat. No obstant aquesta diversitat de 

fonts de finançament, es pot afirmar que aquest prové majoritàriament de les 

Administracions públiques.

Una altra pregunta rellevant a aquests efectes és com es realitzen els 

pagaments de l’Administració als hospitals públics alemanys. Aquests 

pagaments es decideixen durant l’exercici financer i s’efectuen d’acord amb 

les activitats realitzades per l’hospital (i no en funció dels seus costos). Així 
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succeeix igualment per als pagaments que l’Administració realitza als hospitals 

privats.

A Alemanya, existeix una llista unificada de preus per a intervencions a tots els 

hospitals, públics i privats. Aquest sistema de preus per als serveis hospitalaris 

és el sistema denominat Grups Relacionats pel Diagnòstic (Diagnosis-Related-

Groups, DRG)68.

A Alemanya, amb la reforma legal de l’assegurança obligatòria de l’any 2000 

i la Llei del sistema DRG de maig de 200169, es va introduir aquest sistema 

de retribució als hospitals (Krankenhäuser) amb caràcter obligatori; aquest 

mandat està previst actualment al § 301 SGB. El sistema s’aplica a Alemanya 

des de l’1 de gener de 200470.

La finalitat d’aquest sistema era introduir un finançament dels costos operatius 

dels hospitals que estigués més orientat a l’activitat realitzada, amb la finalitat 

de promoure l’eficiència, la qualitat i la transparència.

Pràcticament la totalitat d’hospitals d’aguts a Alemanya (tant públics com 

privats) han de fer servir aquest sistema oficial de preus en les seves factures i 

és un sistema que s’ha d’aplicar a tots els pacients71. 

Juntament amb aquests aspectes relatius al sistema de finançament 

dels hospitals, i en relació amb la seva gestió econòmica, les següents 

preguntes que planteja el Qüestionari d’Eurostat permeten determinar el grau 

d’independència financera dels hospitals. Els hospitals públics alemanys tenen 

un important nivell d’independència financera respecte de les Administracions 

públiques. Això es posa de relleu perquè no necessiten autorització de 

l’Administració per a endeutar-se; i l’Administració tampoc no estableix cap 

límit, ni a l’endeutament, ni a les inversions de capital que poden realitzar els 

hospitals. 

68. El sistema DRG té el seu origen als Estats Units d’Amèrica (es va començar a utilitzar a principis dels 
anys vuitanta) i s’ha convertit en el principal mètode de pagament dels hospitals, en la majoria dels països 
de l’OCDE. QUENTIN W., GEISSLER A., SCHELLER-KREINSEN D., BUSSE R.: DRG-type hospital pay-
ment in Germany: The G-DRG system. Euro Observer, 2010.

69.  DRG-Systems-Gesetz (BGBl. I, Nr. 19 vom 04.05.2001, S. 772).

70. Per a la seva gestió tècnica, l’any 2001 es va crear l’Institut per al Sistema de Pagament als Hospitals (In-
stitut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, InEK), que és una societat en funcionament des de l’any 2007.

71. A Alemanya, on hi ha prop de 2.100 hospitals que ofereixen atenció a prop de 17 milions de casos 
d’hospitalització per any. Cal assenyalar que els serveis psiquiàtrics estan exclosos d’aquest sistema de 
pagament DGR, per considerar-se inadequat pel moment.
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Com a manifestació de la seva independència financera, els hospitals 

públics alemanys, en alguns supòsits, arriben fins i tot a pagar dividends a 

les Administracions públiques. Si bé el Qüestionari d’Eurostat no recull dades 

concretes sobre el nivell de dividends que els hospitals públics alemanys 

paguen a les Administracions, aquest fet per si mateix té rellevància. Segons el 

Manual del SEC-95, la retribució de dividends és un element que pot comportar 

que algunes de les injeccions de capital que les Administracions realitzen als 

hospitals públics no siguin qualificades com a despesa corrent (transferències 

de capital), sinó com a inversió (adquisició d’actius financers); en la mesura en 

què l’Administració pública està actuant com un inversor privat, que aporta 

fons i obté rendiments72. Aquestes injeccions de capital, tal com vam veure 

en el cas d’ADIF, no incrementaran el dèficit i l’endeutament públics en termes 

de SEC-95. Aquest tret és molt significatiu, donat que Alemanya és l’únic 

Estat que contesta afirmativament a la pregunta del Qüestionari d’Eurostat de 

2009 sobre si els hospitals públics han pagat dividends a les Administracions 

públiques en els últims quatre anys. Finalment, cal assenyalar que, igualment, 

els hospitals privats alemanys també paguen dividends a les Administracions 

públiques.

En conclusió, en atenció als criteris analitzats anteriorment, a Alemanya, tots 

els hospitals públics (igual que els hospitals privats) queden exclosos del sector 

Administracions públiques, donat que es consideren productors de mercat, 

i es classifiquen sectorialment com a “Societats no financeres” (S. 11). Són 

criteris determinants a tal efecte, el criteri del control i el fet que els pagaments 

que les Administracions públiques realitzen als hospitals públics es basen en el 

mateix sistema de preus que el que s’aplica als hospitals privats.

72. EUROSTAT, Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA95, Luxembourg, ed. 
2013, pàgs. 113 i 116 (Part III.2, relativa a les injeccions de capital a les societats públiques).
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L’aplicació del SEC-95 als 
centres sanitaris d’Espanya 

Estructura i finançament del sistema sanitari a Espanya

Sense ànim de realitzar un estudi exhaustiu, simplement per situar el context de 

l’anàlisi, es pot assenyalar que el sistema sanitari espanyol actual està inicialment 

basat en els principis d’universalitat, d’accessibilitat i de descentralització de 

l’atenció sanitària en les Comunitats Autònomes, tot i que ha sofert una sèrie 

de canvis. Per entendre’l, és necessari fer un cop d’ull als seus antecedents. 

El més rellevant el trobem l’any 1908, època en què dominava el caràcter 

voluntari de les assegurances, quan es va aprovar la Llei de creació de l’Institut 

Nacional de Previsió (INP), la finalitat del qual era “difondre i inculcar la previsió 

popular, especialment la realitzada en forma de pensions de retir”. Aquest 

organisme suposa el primer i més influent pas al nostre país en la política social 

de previsió, de manera que va ser l’ens gestor d’assegurances socials que va 

tenir major recorregut (des del 1908 al 1978).

L’INP es va preveure com un organisme que recollia tots els sistemes 

d’assegurança existents, de manera que el sistema transitava des de la 

voluntarietat de les caixes cap a l’obligatorietat de la cotització en règim 

igualitari. Així, la primera assegurança social obligatòria a Espanya es crearia el 

1919: l’assegurança de Retir Obligatori Obrer. Aquesta va anar seguida d’altres, 

com ara l’aprovació de l’assegurança de Maternitat el 1929, i la configuració 

com a obligatòria per a totes les activitats de l’assegurança d’Accidents de 

Treball el 1932, que ja existia des del 1900.

Després de la Guerra Civil, es va crear, dins del sistema de protecció social 

de l’INP, l’Assegurança Obligatòria de Malaltia (AOM) el 1942; al mateix temps 

que la Seguretat Social seguia expandint-se per la via de les assegurances 

voluntàries, com les diferents mutualitats. L’objectiu de l’AOM era prestar 

assistència sanitària als “productors econòmicament febles de la indústria 

i el comerç”. Per tant, estàvem davant d’un sistema que responia al model 

bismarkià, a l’igual que succeïa en els casos alemany i francès. En aquest 

model, el finançament de les prestacions de la Seguretat Social provenia 

exclusivament de les cotitzacions d’empresaris i treballadors, i eren les que 

conferien el dret a accedir a aquelles prestacions. 
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Va ser a finals de 1963 quan es va trencar amb aquest model, en suprimir-se els 

esquemes clàssics de previsió i assegurances socials, per a organitzar el trànsit 

cap a un sistema de Seguretat Social. La principal novetat radicava en què el 

nou sistema obligava a incloure de manera permanent en els Pressupostos 

Generals de l’Estat subvencions a la Seguretat Social que, donat que s’havia 

anat expandint en el seu àmbit objectiu, no podia ser només finançada per 

empresaris i treballadors. A partir d’aquest període, es van anar articulant les 

bases de la Seguretat Social. Més tard, el maig de 1974, es va aprovar el Text 

Refós de la Llei General de la Seguretat Social que va modificar i ampliar les 

prestacions d’assistència sanitària de la Seguretat Social.

Tanmateix, el fonament del sistema actual de Seguretat Social el trobem a 

la Constitució Espanyola de 1978, que enuncia en el seu article 43 el dret 

de tots els ciutadans a la protecció de la salut i l’atenció sanitària. A més, 

en el seu article 41, la Constitució marca definitivament l’abandonament del 

model de Bismark per un nou model universalista: expressa que els poders 

públics mantindran un règim de seguretat social per a tots els ciutadans que 

garanteixi l’assistència i les prestacions socials suficients en situacions de 

necessitat, independentment de la seva situació econòmica i laboral. L’Estat 

es compromet a garantir aquest dret mitjançant la gestió i finançament del 

sistema a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat. 

El mateix novembre de 1978, es publica el Reial Decret-Llei 36/1978, pel 

qual s’elimina l’INP i aquest s’escindeix en tres instituts: l’Institut Nacional 

de Seguretat Social (INSS), el de Serveis Socials (INSERSO) i el de Salut 

(INSALUD). L’INSALUD és l’encarregat de la gestió i administració dels serveis 

sanitaris del Sistema de la Seguretat Social. 

Quant a l’organització, cal recordar que a la Constitució s’estableix una nova 

distribució territorial de l’Estat en Comunitats Autònomes, a les quals es preveu 

transferir competències sanitàries. El pes principal de la gestió i l’administració 

dels serveis i interessos públics recau, doncs, en les autonomies. Això es va 

materialitzar en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat (LGS), on es 

creava el Sistema Nacional de Salut, que es definia a l’Exposició de Motius 

com “el conjunt dels serveis de salut de l’Administració de l’Estat i els serveis 

de salut de les Comunitats Autònomes convenientment coordinats”. 

Així, cada Comunitat Autònoma havia de constituir un Servei de Salut integrat 

per tots els centres, serveis i establiments de la mateixa Comunitat Autònoma 

així com de qualsevol administració territorial intracomunitària (Diputacions, 
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Ajuntaments, Províncies...), respectant les respectives titularitats. El gener de 

2002 (amb la Llei 21/2001), el procés de recepció de la gestió sanitària es va 

veure complert a la totalitat de les Comunitats Autònomes. 

Respecte el finançament, els arts. 78-83 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 

General de Sanitat ens indica que els Pressupostos de l’Estat, Comunitats 

Autònomes, Corporacions Locals i Seguretat Social han de contemplar les 

partides necessàries per a atendre les necessitats sanitàries. Això es realitzarà 

a càrrec de les cotitzacions socials, les transferències de l’Estat, les taxes per la 

prestació de determinats serveis, les aportacions de les Comunitats Autònomes 

i de les Corporacions Locals, i dels ingressos obtinguts dels tributs cedits. 

Així doncs, el finançament de l’assistència sanitària es nodreix, bàsicament, a 

través dels impostos, i està inclòs en el finançament general de cada Comunitat 

Autònoma, als que s’afegeixen dos fons addicionals: el Fons de Cohesió 

Sanitària gestionat pel Ministeri de Sanitat i el Programa d’Estalvi temporal en 

Incapacitat Temporal. 

Ara bé, cal assenyalar que l’any 2012 el Sistema Nacional de Salut a Espanya 

ha sofert una important modificació, per mitjà de l’aprovació del Real 

Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 

de sus prestaciones. Entre d’altres aspectes, aquest Decret-Llei estableix la 

condició d’”assegurat”, a efectes de la prestació de serveis sanitaris, el que 

suposa un canvi significatiu en la configuració del sistema. Aquestes reformes 

del Sistema Nacional de Salut (com també la produïda en el Regne Unit l’any 

2012, amb efectes des de l’1 d’abril de 2013), sense ser objecte d’aquest 

informe, mereixen una especial atenció.

Finalment, pel que fa a l’estructura del sistema sanitari espanyol, aquest 

diferencia dos nivells: Atenció Primària i Atenció Especialitzada. Ambdós són 

de caràcter públic. Aquesta és una diferència important respecte d’altres 

Estats, com França, on, com vam veure, mentre que els hospitals públics són 

classificats en el sector Administracions públiques, l’atenció primària es regeix 

pels criteris de mercat i s’integra en el sector Societats financeres. 
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Classificació dels centres sanitaris d’Espanya en termes de 
SEC-95 i breu anàlisi comparada

En relació amb l’atenció hospitalària, com podem observar de les dades del 

“Qüestionari sobre la classificació dels hospitals” elaborat per Eurostat l’any 

2009, a Espanya hi ha dues categories d’hospitals: públics i privats. Respecte els 

primers, l’Administració pública compta amb un total de 475 hospitals públics, 

dels quals la majoria es classifiquen en el subsector “Comunitats Autònomes” 

(431), mentre que una minoria es classifiquen en l’”Administració Central” (6), 

les “Corporacions locals” (16) i les “Administracions de la Seguretat Social” (22). 

Segons les dades de l’esmentat Qüestionari d’Eurostat de 2009, Espanya es 

composa de 446 hospitals privats, que es divideixen en institucions amb o 

sense ànim de lucre. Quant als que tenen ànim de lucre, aquests en són 320 

i estan classificats en el sector “Societats no financeres”. Els hospitals privats 

sense ànim de lucre en són 124, dels quals 116 estan classificats al sector 

“Societats no financeres” i 8 al sector “Institucions sense fi de lucre”.

En el Qüestionari d’Eurostat l’any 2009, les autoritats estadístiques espanyoles 

van classificar els hospitals públics espanyols en el sector “Administracions 

públiques”. A continuació analitzarem algunes de les respostes que Espanya 

va donar a les preguntes plantejades per Eurostat i que permeten donar 

contingut a les tres qüestions del test de la classificació sectorial de les entitats, 

en termes de SEC-95.

La primera de les tres qüestions d’aquest test és determinar si els hospitals 

constitueixen o no unitats institucionals. Com vam veure en analitzar els criteris 

generals, per tal que una unitat sigui considerada unitat institucional, ha de 

complir dos requisits: 1) gaudir d’autonomia en l’exercici de la seva funció 

principal; i 2) disposar, o bé poder elaborar, un conjunt complet de comptes. 

Per a evitar conductes artificioses, el SEC–95, aprovat pel Reglament núm. 

2223/1996 (apartat 2.12) estableix que el conjunt complet de comptes ha 

de resultar pertinent tant des d’un punt de vista jurídic com econòmic73. De 

fet, aquest segon requisit es pot considerar d’un caràcter més aviat formal, 

i accessori respecte del primer requisit, l’autonomia en l’exercici de la funció 

principal, que és el realment determinant.

73. Cal assenyalar que l’apartat 2.12 del nou SEC–2010, aprovat pel Reglament (UE) núm. 549/2013, 
de 21 de maig de 2013, publicat al Diari Oficial de la Unió Europea el dia 26 de juny de 2013 (aplicable a 
partir de l’1 de setembre de 2014), ha suprimit l’exigència de què el conjunt complet de comptes resulti 
“pertinent tant econòmicament com jurídica”.
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En resposta a la pregunta sobre aquest segon requisit, les autoritats 

estadístiques espanyoles van comunicar a Eurostat que una part dels hospitals 

públics espanyols no disposaven d’un conjunt complet de comptes.

Quant al requisit de l’autonomia en l’exercici de la funció principal, Eurostat 

planteja a les autoritats estadístiques dels Estats tres preguntes: 1) qui 

nomena els gerents dels hospitals; 2) qui decideix els salaris dels treballadors 

dels hospitals; i 3) qui determina la política de preus dels hospitals. En el cas 

dels hospitals públics espanyols, la resposta a aquestes tres preguntes és 

l’Administració pública. Considerem que aquest és un aspecte bàsic per 

entendre que no es compleix el requisit de l’autonomia en l’exercici de la 

funció principal. Aquells Estats que tenen exclosos del sector “Administracions 

públiques” els hospitals, l’Administració no decideix aquests tres aspectes. 

Per exemple, en Alemanya (on tots els hospitals públics, un total de 677, es 

classifiquen en el sector “Societats no financeres”), com hem vist, l’Administració 

només nomena els gestors dels hospitals, però no decideix ni sobre els salaris 

ni sobre la política de preus de l’hospital.

En definitiva, donat que alguns hospitals públics espanyols no tenen un sistema 

complet de comptes i/o no gaudeixen d’autonomia de decisió en l’exercici de 

la seva funció principal, les autoritats estadístiques espanyoles consideren que 

no són unitats institucionals, sinó unitats dependents de les Administracions 

públiques i, en conseqüència, s’integren en el sector Administracions públiques, 

sense ser necessari analitzar les altres dues qüestions del test de classificació 

sectorial d’entitats, que són les relatives al control i al finançament.

La segona de les qüestions que conformen el test de la classificació sectorial 

d’entitats és determinar si l’entitat és pública o privada. 

En el cas dels hospitals espanyols (públics), les Administracions públiques 

controlen sempre la seva política general, per tant, la seva naturalesa és 

pública. De fet, com vam veure en resoldre la primera de les qüestions, l’abast 

del control de les Administracions públiques sobre els hospitals públics en 

En	la	nostra	opinió,	és	molt	 important,	per	poder	excloure	una	entitat	

sanitària	 del	 sector	 Administracions	 públiques	 en	 termes	 de	 SEC-

95,	 verificar	 que	 l’entitat	 en	 qüestió	 doni	 compliment	 a	 aquests	 dos	

requisits	 inicials:	 que	 tingui	 un	 conjunt	 complet	 de	 comptes	 i	 que,	 si	

bé	els	 seus	gestors	 poden	ser	nomenats	per	 l’Administració	pública,	

gaudeixi	d’independència	en	la	seva	gestió	diària.
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alguns casos afecta fins i tot a l’exercici de la seva funció principal, excloent la 

seva consideració com a unitats institucionals. 

Amb caràcter general, com s’extreu del Qüestionari d’Eurostat, en la majoria 

dels Estats de la Unió Europea les Administracions públiques controlen la 

política general dels seus hospitals (entesa aquesta com la capacitat per a 

determinar, en cas necessari, el nomenament dels administradors adequats). 

Aquest fet suposa que en la majoria dels Estats de la Unió Europea existeixin 

hospitals de naturalesa pública. 

Tan sols en el cas dels Països Baixos s’aprecia que no existeixen hospitals 

de naturalesa pública; tots els hospitals són de naturalesa privada i amb 

ànim de lucre, ja que els seus òrgans de direcció no estan controlats per les 

Administracions públiques (segona qüestió de l’anàlisi sectorial d’entitats). La 

seva naturalesa privada fa que no s’incloguin en el sector Administracions 

públiques, sinó en el sector Societats no financeres, malgrat que el seu 

finançament provingui majoritàriament de les Administracions públiques 

(Govern central i fons de la Seguretat Social) i els pagaments es facin en funció 

dels costos de l’hospital74. 

La tercera de les qüestions per a classificar sectorialment un ens és el seu 

caràcter de mercat o no mercat. Respecte els hospitals públics espanyols 

aquests són considerats per les autoritats estadístiques nacionals com de no 

mercat. Dues de les preguntes que conformen el Qüestionari d’Eurostat són 

claus per a determinar el caràcter de no mercat dels hospitals públics. La 

primera pregunta és la relativa a les seves fonts de finançament. El finançament 

dels hospitals públics espanyols prové, essencialment, de tres fonts: de 

l’Estat, de les Comunitats Autònomes i de la Seguretat Social. Per tant, és 

majoritàriament públic. I la segona pregunta fa referència a la naturalesa dels 

pagaments que les Administracions públiques efectuen als hospitals. 

74. EUROSTAT, Survey on the sector classification of public hospitals and homes for elderly in ESA95, 
2009.

Per	tant,	al	nostre	parer,	l’opció	dels	Països	Baixos	constitueix	una	altra	

possibilitat	per	a	no	integrar	els	hospitals	en	el	sector	Administracions	

públiques,	 malgrat	 estar	 finançats	 majoritàriament	 por	 les	 Administra-

cions	 públiques	 i	 ser	 retribuïts	 d’acord	 amb	 els	 costos	 dels	 hospitals	

(i	 no	 de	 la	 seva	 activitat)	 amb	 pressupostos	 fixats	 abans	 de	 l’inici	 de	

l’exercici	econòmic.
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En el cas d’Espanya, els pagaments es determinen mitjançant un pressupost 

global fixat en un acord bilateral entre les Administracions públiques i l’hospital. 

Aquesta resposta confirma el fet que els pagaments cobreixen els costos 

de l’hospital. Per contra, en aquells Estats en els quals les Administracions 

públiques retribueixen als seus hospitals públics en funció de l’activitat, els 

pagaments es determinen a través d’altres variables com són el nombre de 

llits, les intervencions que es porten a terme o el nombre de pacients. 

Una altra pregunta complementària per a determinar la naturalesa dels pagaments 

és si existeix una llista de preus unificada per a tots els hospitals. A través 

d’aquesta pregunta es confirma si les Administracions públiques retribueixen de 

la mateixa manera els hospitals públics i els hospitals privats. Com vam veure en 

l’apartat relatiu als criteris generals, tal com estableix el Manual del SEC – 95, un 

pagament d’una Administració a una unitat institucional pública tindrà la condició 

de venda quan els preus pagats, pels béns i serveis efectivament prestats, 

s’apliquen també a béns i serveis similars (de la mateixa qualitat) prestats per 

productors privats; per aquest motiu Eurostat pregunta sobre l’existència d’una 

De	l’anàlisi	de	les	dades	aportades	per	Eurostat	en	el	seu	Qüestionari	

de	 l’any	 2009,	 es	 pot	 afirmar	 que	 la	 resposta	 a	 aquesta	 pregunta	 és	

determinant	per	a	la	classificació	dels	hospitals	públics	fora	del	sector	

Administracions	públiques.	Aquells	Estats	que	classifiquen	sectorialment	

els	 seus	 hospitals	 en	 el	 sector	 Societats	 no	 financeres,	 responen		

aquesta	pregunta	 indicant	que	els	pagaments	de	 les	Administracions	

públiques	als	hospitals	s’efectuen	en	funció	de	les	activitats	portades	a	

terme	pels	hospitals	i	no	en	funció	dels	costos.	Aquests	són	els	casos	

d’Alemanya,	 Eslovàquia,	 Hongria	 (que	 té	 alguns	 dels	 seus	 hospitals	

exclosos	del	 sector	Administracions	públiques	 i	 altres	 inserits	en	ell),	

Àustria,	Bèlgica	i,	fora	de	l’àmbit	de	la	UE,	a	Suïssa.	

Ara	bé,	com	vam	veure	a	 l’hora	d’analitzar	 la	classificació	sectorial	dels	

hospitals	a	França,	l’existència	de	pagaments	en	funció	de	l’activitat	que	

desenvolupen	els	hospitals	no	té	per	què	comportar	indefectiblement	que	

els	hospitals	s’extreguin	del	sector	Administracions	públiques.	D’aquesta	

manera,	els	pagaments	per	activitat	constitueixen	un	requisit	necessari	per	

a	l’exclusió	del	sector	Administracions	públiques,	però	és	possible	que,	tot	

i	això,	les	autoritats	estadístiques	d’un	Estat	decideixin	mantenir	al	sector	

Administracions	 públiques	 els	 seus	 hospitals	 públics,	 o	 almenys	 alguns	

d’ells	(com	és	el	cas	d’Hongria).
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llista unificada de preus de les intervencions. A diferència d’Espanya, en aquells 

Estats que apliquen un sistema de tarificació per activitat, i els pagaments als 

seus hospitals tenen la condició de vendes, existeix una llista unificada de preus 

a través de la qual les Administracions públiques retribueixen tant els hospitals 

públics com els privats (així succeeix, per exemple, a Alemanya o Àustria).

Aquests aspectes que hem analitzat, relatius al finançament dels hospitals 

públics espanyols, determinen que aquests siguin classificats com a unitats 

institucionals públiques de no mercat. Aquesta classificació es ratifica, a 

més, pel nivell de dependència financera que els hospitals tenen respecte 

de les Administracions públiques. Els hospitals públics espanyols necessiten 

l’autorització de les Administracions públiques per a endeutar-se i, a més, 

l’Administració estableix límits, tant per a l’endeutament, com per a les 

inversions de capital que poden dur a terme els hospitals.

Per tot això, els hospitals públics espanyols formen part del sector 

“Administracions públiques”, el que suposa que el seu dèficit i deute es 

consolidi en el de l’Administració pública corresponent.



Estudi comparat sobre l’aplicació del Sistema Europeu de Comptes SEC-95 

Les obligacions derivades 
de l’aplicació del SEC-95 
a les Administracions 
públiques 
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Les obligacions derivades de 
l’aplicació del SEC-95 a les 
Administracions públiques

L’única menció expressa que es conté a la normativa de la Unió Europea sobre 

les mesures que han d’adoptar obligatòriament els Estats membres en matèria 

de disciplina pressupostària, la trobem a l’article 3 del Protocol núm. 12 sobre 

el Procediment aplicable en cas de Dèficit Excessiu, annex al Tractat de la Unió 

Europea (TUE) i al Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

Aquest precepte estableix diferents obligacions. En primer lloc, disposa que 

“A fi de garantir l’eficàcia del procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, 

els Governs dels Estats membres seran responsables, d’acord amb aquest 

procediment, dels dèficits del Govern general conforme a la definició del primer 

guió de l’article 2”. El primer guió de l’article 2 de l’esmentat Protocol engloba 

en el concepte “Públic” tot allò pertanyent a les “Administracions Públiques”; 

i, dins d’aquestes: l’Administració Central, l’Administració Regional o Local i 

els fons de la Seguretat Social, amb exclusió de les operacions de caràcter 

comercial, tal com es defineixen en el Sistema Europeu de Comptes econòmics 

integrats.

En segon lloc, l’article 3 de l’esmentat Protocol determina el següent mandat: 

que “els Estats membres garantiran que els procediments nacionals en matèria 

pressupostària els permetin atendre, en aquest àmbit, les seves obligacions 

derivades dels Tractats”.

Aquest precepte del Protocol constitueix la precisió en matèria de disciplina 

pressupostària del principi de cooperació lleial i el principi d’autonomia 

institucional i procedimental. El principi de cooperació lleial previst en l’art. 4.3 

(segon paràgraf) del TUE estableix que “els Estats membres adoptaran totes 

les mesures generals o particulars apropiades per a assegurar el compliment 

de les obligacions derivades dels Tractats o resultants dels actes de les 

institucions de la Unió”. I el principi d’autonomia institucional i procedimental, 

que és molt important als efectes d’aquest treball, determina que al Dret de la 

Unió Europea li resulta indiferent l’estructura interna dels seus Estats i la forma 

com els Estats donin compliment als mandats esmentats.
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En síntesi, les obligacions específiques dels Estats membres derivades del SEC-

95 que s’estableixen a la normativa europea estan relacionades amb la forma 

de presentar la informació a la Unió Europea (són obligacions comptables i de 

transparència financera), però no condicionen els procediments pressupostaris 

interns, ni vinculen en relació amb les formes de gestió ni als controls que a 

nivell intern es duguin a terme en les Administracions públiques de cada Estat. 

Aquestes obligacions s’estableixen a la Directiva 2011/85/UE del Consell de 8 

de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris 

dels Estats membres.

Pel que fa a les obligacions comptables, l’article 3 de l’esmentada Directiva 

2011/85/UE estableix que: “En allò que respecta als sistemes nacionals de 

comptabilitat pública, els Estats membres disposaran d’uns sistemes de 

comptabilitat que cobreixin de manera íntegra i coherent tots els subsectors 

de les administracions públiques i continguin la informació necessària per a 

generar dades segons el principi de meritació (“devengo”) amb la finalitat de 

preparar dades basades en la norma SEC- 95”.

Com es pot observar, les institucions europees assumeixen que les 

Administracions de cada Estat prenen com a punt de partida altres 

comptabilitats, com pot ser la comptabilitat pressupostària, basada en el criteri 

de caixa modificat (vegeu l’article 3, apartat 2, lletra a), de la Directiva 2011/85/

UE) per elaborar la informació que posteriorment els hauran de traslladar. 

Aquest fet comporta la necessitat de practicar els corresponents ajustos, que 

s’han de recollir en un “quadre de conciliació” entre ambdues comptabilitats 

(vegeu l’article 3, apartat 2, lletra b), de la Directiva 2011/85/UE)75. 

Pel que fa les obligacions de transparència de les finances públiques, l’article 14 de 

l’esmentada Directiva 2011/85/UE, en el seu apartat 1 estableix que:  “En el marc 

dels procediments pressupostaris anuals, els Estats membres faran una relació 

i presentació de tots els organismes i fons de les administracions públiques que 

no formin part dels pressupostos ordinaris dels diferents subsectors, juntament 

75. L’article 3, apartat 2, de la Directiva 2011/85/UE disposa:
“Els Estats membres garantiran la disponibilitat pública, oportuna i periòdica, de dades pressupostàries 
relatives a tots els subsectors de les administracions públiques segons es defineix en el Reglament (CE) 
núm. 2223/96. En particular, els Estats membres publicaran: 
a) dades pressupostàries basades en la comptabilitat de caixa (o la xifra equivalent de la comptabilitat 

pública quan no es disposi d’aquestes dades) amb la següent periodicitat: 
 – mensual per als subsectors de l’administració central, les comunitats autònomes i les administracions 

  de la seguretat social, abans de finalitzat el mes següent, i 
 – trimestral per al subsector de les corporacions locals, abans de finalitzat el trimestre següent; 
b) un quadre de conciliació detallat que mostri el mètode de transició entre les dades basades en la 

comptabilitat de caixa (o les xifres equivalents de la comptabilitat pública quan no es disposi d’aquestes 
dades) i les dades basades en la norma SEC-95”.
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amb qualsevol altra informació pertinent. La incidència combinada d’aquests 

organismes i fons de les administracions públiques en els saldos i els deutes 

de les administracions públiques es presentarà en el marc dels procediments 

pressupostaris anuals i dels plans pressupostaris a mitjà termini”.

I, el que és més important, l’apartat 3 d’aquest mateix article 14 de la Directiva 

2011/85/UE disposa que: “Els Estats membres publicaran, en allò que respecta 

a tots els subsectors de les administracions públiques, la informació pertinent 

sobre els passius contingents que puguin incidir de manera significativa en 

els pressupostos públics, en particular les garanties públiques, els préstecs 

morosos i els passius resultants de l’activitat de les corporacions públiques, 

indicant la seva magnitud. Els Estats membres publicaran així mateix informació 

sobre la participació de les administracions públiques en el capital de societats 

privades i públiques en el cas de sumes econòmicament importants”.

Dels mandats anteriors s’extreu que la normativa europea no restringeix 

l’exigència de transparència tan sols als ens que conformen el sector 

Administracions públiques en termes de SEC–95. En conseqüència, constitueix 

una opció factible (prenent en consideració les exigències derivades de la 

normativa europea en matèria de transparència) que el legislador nacional 

estableixi mecanismes de control també respecte d’unitats institucionals 

públiques de mercat76. La transparència ha de predicar-se també respecte  

altres dos aspectes que afecten directament la sostenibilitat de les finances 

públiques: en primer lloc, les possibles obligacions contingents contretes per les 

Administracions públiques (essencialment a través de la formalització d’avals). 

I en segon lloc, la participació de les Administracions en el capital de societats 

privades i públiques, si es tracta de sumes econòmicament importants. 

En definitiva, podem concloure que les obligacions derivades de la normativa 

europea són de transparència, però no determinen un tipus de procediment 

pressupostari o una tipologia de control que hagi d’introduir-se amb caràcter 

obligatori pel legislador nacional. Aquest últim té llibertat per establir els 

mecanismes que consideri necessaris per garantir el compliment de les 

obligacions de transparència.

76. El Reglament (UE) nº 679/2010 del Consell, de 26 de juliol de 2010, pel qual es modifica el Regla-
ment (CE) nº 479/2009, relatiu a la qualitat de les dades estadístiques en el context del procediment 
aplicable en cas de dèficit excessiu, en el seu Considerant núm. 7è. preveu que en el marc de les visites 
metodològiques a un Estat Membre per garantir el compliment de les obligacions d’aquest últim a nivell 
estadístic, Eurostat haurà de poder tenir accés, no només als comptes de les unitats institucionals que 
s’integren en el sector Administracions públiques, sinó també als comptes d’aquelles unitats públiques 
classificades fora del sector Administracions públiques.
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Últimes interpretacions 
d’Eurostat sobre la 
classificació dels 
centres sanitaris (2013). 
Perspectives 

Si bé l’anàlisi que hem efectuat de la classificació sectorial dels centres sanitaris 

dels diferents Estats té plena vigència, l’any 2013, Eurostat ha apuntat algunes 

precisions en els criteris per a classificar els hospitals al fil de la classificació 

sectorial dels hospitals austríacs. Concretament, en el marc de les Visites de 

Diàleg del Procediment de Dèficit Excessiu a Àustria77, Eurostat ha indicat que 

diversos aspectes fan necessari revisar la classificació dels hospitals austríacs 

en el sector “Societats no financeres”. 

En primer lloc, amb caràcter general, Eurostat avançava ja que el futur SEC–

2010 modificaria el criteri per a determinar si una unitat és de mercat o de 

no mercat. El SEC–2010 estableix, com requisit previ per a l’aplicació de la 

regla del 50%, l’obligació de prendre en consideració la relació existent entre 

les Administracions públiques i les entitats, especialment si aquelles són les 

principals o les úniques compradores dels serveis prestats per l’entitat78. 

Efectivament, segons disposa el nou SEC–2010, aprovat recentment79, en el 

seu apartat 1.37, una activitat serà de mercat si els corresponents béns i serveis 

es negocien en les següents condicions: “1) els venedors tracten d’augmentar 

al màxim els seus beneficis a llarg termini i amb aquesta finalitat venen els 

seus béns i serveis lliurement en el mercat a qualsevol que pagui el preu que 

demanen; 2) els compradors tracten d’augmentar al màxim la seva utilitat 

tenint en compte els seus recursos limitats, i amb aquesta finalitat compren 

els productes que responen millor a les seves necessitats al preu proposat; 

3) existeixen mercats eficaços als quals els compradors i els venedors tenen 

77. EUROSTAT, Final findings, EDP dialogue to Austria, 25 - 26 de junio de 2012, Luxemburg, 8 de gener 
de 2013, pàgs. 2-3 i pàgs. 23 a 25.

78. Per a Eurostat, la presa en consideració de les relacions existents entre les Administracions i els ens 
constitueix un criteri “qualitatiu”, que ha d’aplicar-se com a pre-requisit a la regla del 50%. Vegeu, EUROS-
TAT, Final findings, EDP dialogue to Austria, 25 - 26 de juny de 2012, Luxemburg, 8 de gener de 2013, 
pàg. 2 i pàg. 24.

79. Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu 
al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC–2010), publicat al Diari 
Oficial de la UE el dia 26 de juny de 2013. El SEC–2010 serà aplicable per primera vegada a les dades 
transmeses a partir del dia 1 de setembre de 2014.
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accés i sobre els quals tenen informació; un mercat eficaç pot funcionar tot i 

que no es compleixin íntegrament aquestes condicions”. 

En segon lloc, Eurostat assenyala alguns aspectes específics relatius al 

finançament i la classificació dels hospitals a Àustria, però que poden ser 

extrapolables a altres Estats. Així, la necessitat de portar a terme el test del 

50% no en relació amb el conjunt d’hospitals, sinó de forma específica respecte 

cada hospital80 . Per a donar compliment a aquest requisit, Eurostat sol·licita 

a les autoritats estadístiques austríaques que apliquin de forma específica la 

regla del 50% als hospitals més representatius. D’aquesta manera, es podrà 

apreciar en major mesura el compliment de la regla del 50%, ja que en alguns 

casos és difícil determinar quan les transferències de les Administracions 

públiques (els fons de la Seguretat Social austríaca) als hospitals vénen a cobrir 

el pagament de les vendes i quan són subvencions. Aquest fet fa que sigui 

difícil determinar si es compleix la regla que exigeix que almenys el 51% dels 

costos siguin coberts a través de pagaments basats en tarifes per activitat. 

Com es pot observar de les respostes al qüestionari d’Eurostat81, Àustria és un 

dels països que efectua l’anàlisi relativa a la classificació sectorial dels ens, no 

hospital per hospital, sinó per grups d’hospitals. Així ho fa també Alemanya. Tal 

com hem assenyalat, Eurostat ha canviat el seu criteri (i així es recull al nou SEC–

2010); es mostra contrari a anàlisis conjuntes i requereix obligatòriament una 

anàlisi individualitzada de cada unitat institucional. Les autoritats estadístiques 

espanyoles, en principi, tal com es desprèn de la seva resposta al qüestionari, 

ja porten a terme aquesta anàlisi individualitzada dels seus hospitals.

En síntesi, si bé els criteris generals per a la classificació sectorial dels hospitals 

(i en general dels ens) no s’han alterat en les últimes versions del Manual del 

80. L’obligació que Eurostat fixa a Àustria d’efectuar el test del 50% de forma individualitzada als seus hos-
pitals es recull en el SEC–2010 amb caràcter general. EUROSTAT, Final findings, EDP dialogue to Austria, 
25 - 26 de juny de 2012, Luxemburg, 8 de gener de 2013, pàg. 24. L’apartat 20.20 del nou SEC-2010 
disposa que: “Mentre que l’avaluació sobre si un preu és econòmicament significatiu es realitza a nivell 
de cada producció individual, el criteri per determinar el caràcter de mercat / no de mercat d’una unitat 
s’aplica a nivell de la unitat”.

81. EUROSTAT, Survey on the sector classification of public hospitals and homes for elderly in ESA95, 
2009. Vegeu la taula recollida al final d’aquest informe (D. Classificació sectorial dels hospitals III).

Sota	 aquests	 nous	 paràmetres,	 és	 possible	 que	 sigui	 més	 difícil	 l’exis-

tència	 d’unitats	 institucionals	 públiques	 finançades	 majoritàriament	 per	

les	Administracions	públiques,	però	excloses	del	sector	Administracions	

públiques.	
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SEC–9582, sí que la interpretació d’ells per Eurostat és més estricta. A més, 

amb la recent aprovació del SEC–2010, és possible que molts Estats hagin de 

revisar la classificació en el sector “Societats no financeres” dels seus hospitals 

públics83.

82. Eurostat afirma la necessitat d’incrementar la informació sobre el tractament metodològic dels hospitals 
(sobre la classificació sectorial de les entitats proveïdores de serveis de salut) continguda en el Manual del 
SEC–95. Tasca que projecta portar a terme en les pròximes edicions del Manual del SEC – 95. EUROSTAT, 
Final findings, EDP dialogue to Àustria, 25 - 26 de juny de 2012, Luxemburg, 8 de gener de 2013, pàg. 3.

83. Pel que fa la periodicitat amb la qual es revisa la classificació dels hospitals als diferents Estats mem-
bres, a la taula que es recull al final d’aquest informe (D. Classificació sectorial dels hospitals III) es pot 
observar que Espanya és l’únic Estat que revisa la classificació sectorial d’un hospital quan aquest inicia 
i finalitza la seva activitat. Aquesta va ser la resposta aportada per les autoritats estadístiques nacionals 
en el qüestionari d’Eurostat (Survey on the sector classification of public hospitals and homes for elderly 
in ESA95, 2009). Ara bé, la pràctica ha posat de manifest que s’han produït modificacions en la classifi-
cació d’hospitals en altres moments distints. Per tant, tenint en compte la major periodicitat amb la qual, 
en termes generals, els altres Estats revisen les classificacions dels seus hospitals (anualment, cada dos 
anys, quan canvia el finançament, etc.), així com els canvis en la normativa comptable (nou SEC-2010), 
considerem lògic que es revisi la classificació dels centres hospitalaris espanyols, o almenys d’aquells que 
així expressament ho sol·licitin.
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La governança en les institucions de salut

Taules comparatives 
amb altres Estats Membres 
de la Unió Europea 
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Taules comparatives amb  
altres Estats Membres de la 
Unió Europea 

Per a complementar l’explicació que hem realitzat en els apartats anteriors 

d’aquest informe, sobre el Regne Unit, França, Alemanya i Espanya, hem con-

siderat convenient incloure una taula comparativa en la qual es reprodueix par-

cialment el “Qüestionari sobre la classificació dels hospitals” elaborat per Eu-

rostat l’any 2009. Aquestes taules permeten observar la classificació sectorial 

dels hospitals públics i privats d’alguns Estats Membres de la Unió Europea, 

diferents dels fins ara analitzats. En els següents quadres, a algunes preguntes 

no hi consta la resposta, i això es deu a què l’Estat Membre en qüestió no va 

aportar les dades corresponents.

Per a l’anàlisi de les taules comparatives, es pot tenir en compte la següent 

classificació:

(*) Els sectors institucionals en termes de Sistema Europeu de Comptes (SEC-

95): 

Sector 11: Societats no financeres.

Sector 12: Institucions financeres.

Sector 13: Administracions públiques.

 Subsector 1311: Govern central.

 Subsector 1312: Comunitats Autònomes.

 Subsector 1313: Corporacions Locals.

 Subsector 1314: Administracions de la Seguretat Social.

Sector 14: Llars.

Sector 15: Institucions sense fins de lucre (ISFL) al servei de les llars.
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A. Tipus d’hospitals i classificació sectorial

Estats
Tipus 
d’hospitals

Nombre Classificació sectorial dels hospitals

ALEMANYA

Públics 677 - Societats no financeres

Privats ISFL 790 - Societats no financeres

Privats 620 - Societats no financeres

ÀUSTRIA

Públics 157
- Societats no financeres: 157 – x
- Administracions públiques: x

Privats ISFL 43 - Societats no financeres

Privats 64 - Societats no financeres

BÈLGICA

Públics 57
- Societats no financeres
- Excepte l’Hôpital Militaire: Administració central

Privats ISFL

Privats 147 - Societats no financeres

REPÚBLICA 
TXECA

Públics 105 - Societats no financeres

Privats ISFL 2 - ISFL

Privats 49
- Societats no financeres: 47
- Altres: 7

ESLOVÀQUIA

Públics 93

- Societats no financeres: 89
- Administrawcions públiques:

- Administració central: 1
- Corporacions locals: 3

Privats ISFL 31 - ISFL

Privats 31 - Societats no financeres

Públics
Gairebé la 
totalitat

- Administracions públiques:
- Administració central: 2
- Corporacions locals: totes excepte les 2 anteriors

Privats ISFL Aprox. 20 - ISFL

Privats - Societats no financeres

PAÏSOS BAIXOS

Públics 

Privats ISFL

Privats 100 - Societats no financeres

ITÀLIA

Públics 566 - Corporacions locals

Privats ISFL

Privats 633 - Societats no financeres

PORTUGAL

Públics 73 
- Societats no financeres: 44
- Administració central: 29

Privats ISFL 58 - ISFL

Privats 56
- Societats no financeres: 55
- ISFL: 1

ESPANYA

Públics 475

- Administracions públiques:
- Administració central: 6
- Comunitats Autònomes: 431
- Corporacions locals: 16
- Administracions de Seguretat Social: 22

Privats ISFL 124
 -Societats no financeres: 116
-ISFL: 8

Privats 320 -Societats no financeres

FINLÀNDIA
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B. Control 

Estats Tipus
Tenen un conjunt 
complet de 
comptes?

Qui nomena  
el director  
de l’hospital?

Qui decideix  
els salaris  
del personal?

Qui decideix  
la política 
de preus?

ALEMANYA

Públics Sí - Govern - Altres - Altres

Privats ISFL Sí - Propietari - Altres - Altres

Privats Sí - Propietari - Altres - Altres

ÀUSTRIA

Públics Sí - Govern
- Govern
- Altres

- Govern
- Altres

Privats ISFL Sí - Altres - Altres
- Govern
- Altres

Privats Sí - Altres - Altres - Altres

BÈLGICA

Públics Sí

-  Govern, 
indirectament 
per finançament 
públic

- Altres

-  Govern, 
només el dels 
funcionaris, per 
escales

-  Altres, els 
contractes 
laborals

-  Govern, per les 
llistes unificades 
de preus per 
intervencions

-  Altres

Privats ISFL

Privats Sí

-  Govern, 
indirectament 
per finançament 
públic

- Altres

-  Govern, 
només el dels 
funcionaris, per 
escales

-  Altres, els 
contractes 
laborals

-  Govern, per les 
llistes unificades 
de preus per 
intervencions

- Altres

REPÚBLICA 
TXECA

Públics Sí
- Govern
- Altres

- Govern
- Altres

- Govern
- Altres

Privats ISFL Sí - Altres - Altres
- Govern
- Altres

Privats Sí - Altres - Altres
- Govern
- Altres

ESLOVÀQUIA

Públics Sí - Govern - Govern - Govern

Privats ISFL Sí - Altres - Altres
- Govern
- Altres

Privats Sí - Altres - Altres
- Govern
- Altres

FINLÀNDIA

Públics - Govern - Govern

Privats ISFL Sí - Els hospitals - Els hospitals

Privats - Els hospitals - Els hospitals

PAÏSOS 
BAIXOS

Públics 

Privats ISFL

Privats Sí - Els hospitals - Els hospitals

- Govern (la    
  majoria)
- La minoria per  
  acords entre  
  asseguradores i  
  hospitals
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ITÀLIA

Públics Sí - Govern - Govern - Govern

Privats ISFL

Privats Sí - Altres - Altres - Altres

PORTUGAL

Públics Sí - Govern - Altres

- Mitjançant  
acords i con-
venis amb el 
govern

Privats ISFL

- Les juntes 
d’administració 
de les institu-
cions

- L’administració 
de la unitat

-  L’hospital mit-
jançant acords 
i negociacions 
amb el govern

-  L’hospital, però 
el preu dels 
productes i 
serveis prestats 
a beneficiaris 
d’assegurances 
de salut priva-
des és negociat 
per acords i 
convenis

Privats Sí
- Socis/accio-

nistes
- L’administració    

de la unitat
- Ídem

ESPANYA

Públics Sí/No - Govern - Govern - Govern

Privats ISFL Sí - Altres - Altres - Altres

Privats Sí - Altres - Altres - Altres
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C. Finançament I

Estats Tipus
Quines són les fonts de finança-
ment dels hospitals? 

Com es realitzen els paga-
ments de l’Administració als 
hospitals?

ALEMANYA

Públics 

-  Pressupostos de les regions  
i corporacions locals

-  Fons de la Segeretat Social
-  Altres assegurances  

diferents de la SS
- Pacients
-  Donacions de caritat

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

Privats ISFL

-  Pressupostos de les regions  
i corporacions locals

-  Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances  

diferents de la SS
- Pacients
-  Donacions de caritat

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

Privats

-  Pressupostos de les regions  
i corporacions locals

-  Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances diferents  

de la SS 
- Pacients
-  Donacions de caritat

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

ÀUSTRIA

Públics 

- Govern central
-  Pressupostos de les regions  

i corporacions locals
- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances  

diferents de la SS
- Pacients

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

Privats ISFL

- Govern central
-  Pressupostos de les regions  

i corporacions locals
- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances  

diferents de la SS
- Pacients

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

Privats

- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances  

diferents de la SS
- Pacients

-   D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

BÈLGICA

Públics 

-  Govern central (finança el 25%  
de cada dia d’hospitalització)

-  Pressupostos de les regions i 
corporacions locals

- Fons de la Seguretat Social
- Pacients 

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

Privats ISFL

Privats

-  Govern central (finança el 25%  
de cada dia d’hospitalització)

-  Pressupostos de les regions  
i corporacions locals

- Fons de la Seguretat Social
- Pacients

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital
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REPÚBLICA
TXECA

Públics 

- Govern central
-  Pressupostos de les regions i 

corporacions locals
- Fons de la Seguretat Social
- Pacients
- Altres

- Altres

Privats ISFL
- Fons de la Seguretat Social
- Pacients
- Altres

- Altres

Privats
- Fons de la Seguretat Social
- Pacients
- Altres

- Altres

ESLOVÀQUIA

Públics 

- Govern central: 1 hospital 
-  Pressupostos de  les regions  

i corporacions locals: 2 hospitals
- Fons de la Seguretat Social

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

Privats ISFL
- Fons de la Seguretat Social
- Pacients

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

Privats
- Fons de la Seguretat Social
- Pacients

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

FINLÀNDIA

Públics 
- Govern central
-  Pressupostos de les regions i  

corporacions locals

Privats ISFL

- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances diferents de 

la SS
- Pacients

Privats

- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances diferents  

de la SS
- Pacients

PAÏSOS BAIXOS

Públics 

Privats ISFL

Privats

- Govern central
- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances diferents  

de la SS
- Pacients

- Segons els costos de l’hospital

ITÀLIA

Públics 
-  Pressupostos de les regions i 

corporacions locals
- Pacients

- Segons els costos de l’hospital 
-  D’acord amb les activitats  

realitzades per l’hospital

Privats ISFL

Privats

-  Pressupostos de les regions  
i corporacions locals

-  Altres assegurances diferents de 
la SS

- Pacients 
- Altres

-  D’acord amb les activitats  
realitzades per l’hospital
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PORTUGAL

Públics 

- Govern central
-  Pressupostos de les regions  

i corporacions locals
-  Altres assegurances diferents  

de la SS
- Pacients

-  Segons els costos de l’hospital 
(les Administracions públiques)

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital (les 
societats no financeres)

Privats ISFL

- Govern central
-  Pressupostos de les regions  

i  corporacions locals
- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances diferents  

de la SS
- Pacients

-  D’acord amb les activitats 
realitzades per l’hospital

Privats

- Govern central
-  Pressupostos de les regions  

i corporacions locals
- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances diferents  

de la SS
- Pacients

-  D’acord amb les activitats  
realitzades per l’hospital

ESPANYA

Públics 

- Govern central
-  Pressupostos de les regions  

i corporacions locals
- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances diferents  

de la SS
- Pacients

- Segons els costos de l’hospital

Privats ISFL

-  Pressupostos de les regions  
i corporacions locals

- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances diferents  

de la SS
- Pacients

-  D’acord amb les activitats  
realitzades per l’hospital

Privats

-  Pressupostos de les regions  
i corporacions locals

- Fons de la Seguretat Social
-  Altres assegurances diferents  

de la SS
- Pacients

-  D’acord amb les activitats  
realitzades per l’hospital
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C. Finançament II

Estats Tipus 
El finançament de l’Administració té relació 
amb…

ALEMANYA

Públics Altres

Privats ISFL Altres

Privats Altres

ÀUSTRIA

Públics - El nombre d’intervencions mèdiques

Privats ISFL - El nombre d’intervencions mèdiques

Privats
- El nombre d’intervencions mèdiques
-  Acords pressupostaris bilaterals entre  

el govern i l’hospital

BÈLGICA

Públics 
- El nombre de llits
- El nombre d’intervencions mèdiques
- El nombre de pacients

Privats ISFL

Privats
- El nombre de llits
- El nombre d’intervencions mèdiques
- El nombre de pacients

REPÚBLICA 
TXECA

Públics - Altres

Privats ISFL - Altres

Privats - Altres

ESLOVÀQUIA

Públics

- El nombre de llits
- El nombre d’intervencions mèdiques
- El nombre de pacients
-  Acords pressupostaris bilaterals entre el  

govern i l’hospital

Privats ISFL
- El nombre de llits
- El nombre d’intervencions mèdiques
- El nombre de pacients

Privats
- El nombre de llits
- El nombre d’intervencions mèdiques
- El nombre de pacients

FINLÀNDIA

Públics 

Privats ISFL

Privats

PAÏSOS BAIXOS

Públics 

Privats ISFL

Privats
- El nombre de llits
- El nombre d’intervencions mèdiques
- El nombre de pacients

ITÀLIA

Públics 

- El nombre d’intervencions mèdiques
-  Acords pressupostaris bilaterals entre el  

govern i l’hospital
- Altres

Privats ISFL

Privats
- El nombre d’intervencions mèdiques
-  Acords pressupostaris bilaterals entre el  

govern i l’hospital
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PORTUGAL

Públics 
- El nombre d’intervencions mèdiques
- Altres

Privats ISFL

- El nombre d’intervencions mèdiques
-  El nombre de pacients (alguns hospitals acorden 

amb el govern la prestació de serveis als benefi-
ciaris del Servei Nacional de Salut d’acord amb el 
nombre de pacients)

Privats

- El nombre d’intervencions mèdiques
-  El nombre de pacients (alguns hospitals acorden 

amb el govern la prestació de serveis als benefi-
ciaris del Servei Nacional de Salut d’acord amb el 
nombre de pacients)

ESPANYA

Públics 
-  Acords pressupostaris bilaterals entre el govern  

i l’hospital
- Els costos dels hospitals

Privats ISFL - El nombre d’intervencions mèdiques

Privats - El nombre d’intervencions mèdiques
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C. Finançament III

Estats Tipus

Existeix una llista 
unificada de preus 
per a intervencions 
a tots els hospi-
tals?

Com es paguen els serveis 
prestats per l’hospital?

ALEMANYA

Públics Sí

- Pel sistema de la Seguretat 
Social, altres sistemes 
d’assegurances i cofinançat  
en part amb els pacients,  
entre d’altres 

Privats ISFL Sí

- Pel sistema de la Seguretat 
Social, altres sistemes 
d’assegurances i cofinançat  
en part amb els pacients,  
entre d’altres 

Privats Sí

- Pel sistema de la Seguretat 
Social, altres sistemes 
d’assegurances i cofinançat 
en part amb els pacients,  
entre d’altres 

ÀUSTRIA

Públics Sí - Altres

Privats ISFL Sí - Altres

Privats Sí
- Es cofinança entre els 

pacients i el sistema 
d’assegurances

BÈLGICA

Públics 

Sí, en general,
però hi ha preus 
específics a cada 
hospital pels dies 
d’hospitalització 

- El 85% per la Seguretat 
Social, el 10% pels pacients i 
el 5% per d’altres 

Privats ISFL

Privats

Sí, en general,
però hi ha preus 
específics a cada 
hospital pels dies 
d’hospitalització

- El 85% per la Seguretat 
Social, el 10% pels pacients i 
el 5% per d’altres 

REPÚBLICA 
TXECA

Públics
- Es cofinança entre els 

pacients i el sistema 
d’assegurances

Privats ISFL
- Es cofinança entre els 

pacients i el sistema 
d’assegurances

Privats
- Es cofinança entre els 

pacients i el sistema 
d’assegurances

ESLOVÀQUIA

Públics Sí
- Pel sistema de la Seguretat 

Social

Privats ISFL Sí
- Pel sistema de la Seguretat 

Social, cofinançat en part 
amb els pacients

Privats Sí
- Pel sistema de la Seguretat 

Social, cofinançat en part 
amb els pacients
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FINLÀNDIA

Públics 
- Els pacients paguen una 

quantia hipotètica

Privats ISFL
- Cofinançat entre els pacients  

i el sistema d’assegurances

Privats
- Cofinançat entre els pacients  

i el sistema d’assegurances

PAÏSOS BAIXOS

Públics 

Privats ISFL

Privats Sí, majoritàriament
- Pel sistema de la Seguretat 

Social i altres sistemes 
d’assegurances

ITÀLIA

Públics No - Altres 

Privats ISFL

Privats No
- Per sistemes d’assegurances 

diferents de la Seguretat 
Social, entre d’altres

PORTUGAL

Públics Sí - Altres

Privats ISFL

No, tret dels serveis 
contractats pel 
Servei Nacional de 
Salut i pels fons 
d’assegurances pú-
bliques i privades

-  Directament pels pacients 
(en el cas dels fons de 
la Seguretat Social, el 
reemborsament és inferior al 
100%)

-  Pel sistema de la Seguretat 
Social

-  Per altres sistemes 
d’assegurances

-  Es cofinança amb els 
pacients. El percentatge és 
variable i depèn dels acords 
amb el proveïdor, el tipus 
d’assegurança i el servei 
prestat

Privats

No, tret dels serveis 
contractats pel 
Servei Nacional de 
Salut i pels fons 
d’assegurances pú-
bliques i privades

-  Directament pels pacients 
(en el cas dels fons de 
la Seguretat Social, el 
reemborsament és inferior al 
100%)

-  Pel sistema de la Seguretat 
Social

-  Per altres sistemes 
d’assegurances

-  Es cofinança amb els 
pacients. El percentatge és 
variable i depèn dels acords 
amb el proveïdor, el tipus 
d’assegurança i el  
servei prestat

ESPANYA

Públics No
- Pel sistema de Seguretat  
  Social i altres fonts

Privats ISFL No

- Per sistemes d’assegurances 
diferents de la Seguretat 
Social, cofinançat en part amb 
els pacients, entre d’altres 

Privats No

- Per sistemes d’assegurances 
diferents de la Seguretat 
Social, cofinançat en part amb 
els pacients, entre d’altres 
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C. Finançament IV

Estats Tipus

Quina forma 
d’ajuda financera 
han rebut el 
hospitals per part 
del govern en els 
últims 4 anys?

Quan es decideixen els 
termes en què es finançaran 
els hospitals per part del 
govern?

ALEMANYA

Públics 

- Subsidis
-  Ajudes a la inversió 

del govern
-  Pagaments del 

servei
-  Injeccions de 

capital
- Préstecs
- Avals

Durant l’exercici econòmic

Privats ISFL

- Subsidis
-  Ajudes a la inversió 

del govern
-  Pagaments del 

servei
- Préstecs

Durant l’exercici econòmic

Privats

- Subsidis
-  Ajudes a la inversió 

del govern
-  Pagaments del 

servei
- Préstecs

Durant l’exercici econòmic

ÀUSTRIA

Públics 

- Subsidis
-  Ajudes a la inversió 

del govern
-  Pagaments del 

servei

Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte

Privats ISFL

- Subsidis
-  Ajudes a la inversió 

del govern
-  Pagaments del 

servei

Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte

Privats
-  Pagaments del 

servei
Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte
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BÈLGICA

Públics 

-  Subsidis: els 
hospitals estan 
legalment obligats 
a acceptar tots els 
pacients, inclosos 
els insolvents 
(cas en què les 
autoritats locals 
són responsables 
del seu dèficit).

-  Ajudes a la inversió 
del govern

-  Pagaments del 
servei

Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte  
(el pressupost el fixa el govern)

Privats ISFL

Privats

-  Beques 
d’investigació del 
govern

-  Pagaments del 
servei

Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte (el 
pressupost el fixa el govern)

REPÚBLICA
TXECA

Públics 

- Subsidis
-  Ajudes a la inversió 

del govern
-  Pagaments del 

servei
- Avals

Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte, i 
durant l’exercici

Privats ISFL
-  Pagaments del 

servei
Durant l’exercici econòmic

Privats
-  Pagaments del 

servei
Durant l’exercici econòmic

ESLOVÀQUIA

Públics 
-  Assumpció de 

deute
Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte

Privats ISFL
Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte

Privats
Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte

FINLÀNDIA

Públics

Privats ISFL

Privats

PAÏSOS BAIXOS

Públics 

- Subsidis
-  Ajudes a la inversió 

del govern
-  Pagaments del 

servei

Privats ISFL

Privats
Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte
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ITÀLIA 

Públics 

- Ajudes a la inversió        
  del govern
-  Pagaments del 

servei
-  Assumpció de 

deute

Privats ISFL

Privats
-  Pagaments del 

servei

PORTUGAL

Públics 

-  Subsidis i Ajudes 
a la inversió 
del govern 
als hospitals 
d’Administracions 
públiques

-  Pagaments 
del servei a les 
societats no 
financeres

-  Injeccions de 
capital i préstecs

Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte

Privats ISFL
-  Pagaments del 

servei
Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte

Privats
-  Pagaments del 

servei
Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte

ESPANYA

Públics 
-  Pagaments del 

servei
Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte

Privats ISFL
-  Pagaments del 

servei
Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte

Privats

-  Pagaments del 
servei

-  Altres: d’acord 
amb les despeses 
dels hospitals 

Abans de l’inici de l’exercici 
econòmic, en un contracte
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C. Finançament V

Estats Tipus

Els hospitals 
necessiten 
autorització 
del govern per 
endeutar-se?

Si la resposta és afirmativa, 
hi ha algun límit establert pel 
govern?

El govern proveeix de 
garanties als préstecs 
dels hospitals?

ALEMANYA

Públics No

Privats ISFL No

Privats No

ÀUSTRIA

Públics 
En alguns casos 
sí, en d’altres no

Sí, per a tot tipus de préstecs Sí

Privats ISFL No

Privats No

BÈLGICA

Públics No

En general no, però els 
hospitals amb caràcter 
“d’intercommunale”  
en poden rebre dels  
governs locals

Privats ISFL

Privats No No

REPÚBLICA
TXECA

Públics 
En alguns casos 
sí, en d’altres no

En alguns casos sí, en d’altres 
no

Privats ISFL No No

Privats No No

ESLOVÀQUIA

Públics No No

Privats ISFL No No

Privats No No

FINLÀNDIA

Públics

Privats ISFL No No

Privats No No

PAÏSOS
BAIXOS

Públics Sí

Privats ISFL

Privats No

ITÀLIA

Públics Sí Sí, per a tot tipus de préstecs Sí

Privats ISFL

Privats No No

PORTUGAL

Públics 

Sí quan són 
Administracions 
públiques, però 
no quan són 
societats no 
financeres

Sí, per a tot tipus de préstecs 
quan són Administracions 
públiques

No

Privats ISFL No

Privats No

ESPANYA

Públics Sí Sí, per a tot tipus de préstecs No

Privats ISFL No No

Privats No No
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C. Finançament VI

Estats Tipus

Hi ha un límit 
econòmic (fixat 
pel govern) per 
les inversions 
de capital dels 
hospitals?

Hi ha algun hospital 
públic que hagi pagat 
dividends al govern en els 
últims 4 anys?

Si un hospital es tanca o 
liquida, qui obté el valor 
de la liquidació?

ALEMANYA

Públics No Sí
El govern regional o local 
que en sigui propietari

Privats ISFL No Sí El propietari

Privats No Sí El propietari

ÀUSTRIA   

Públics No No

Privats ISFL

Privats

BÈLGICA

Públics 

De vegades sí, 
però només per 
la part que rep 
finançament 
públic

No
El procediment de 
reactivació o de fusió  
entre hospitals

Privats ISFL

Privats

De vegades sí, 
però només per 
la part que rep 
finançament 
públic

No
El procediment de 
reactivació o de fusió  
entre hospitals

REPÚBLICA
TXECA

Públics No No
El govern central, el 
regional o el local

Privats ISFL No No Altres

Privats No No Altres

ESLOVÀQUIA  

Públics No
El govern central,  
regional o local 

Privats ISFL No Altres

Privats No Altres

FINLÀNDIA

Públics 
El govern central,  
regional o local 

Privats ISFL No El propietari

Privats No El propietari

PAÏSOS 
BAIXOS

Públics 

Privats ISFL

Privats No No
Es divideix entre els 
creditors
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ITÀLIA

Públics Sí No El govern regional o local 

Privats ISFL

Privats No Altres

PORTUGAL

Públics No No
El govern central, regional 
o local 

Privats ISFL No
Creditors > institucions 
propietàries

Privats No
Creditors > socis 
accionistes

ESPANYA

Públics Sí No
El govern central, regional 
o local 

Privats ISFL No No El propietari

Privats No No El propietari
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D. Classificació sectorial dels hospitals I

Estats Tipus
Quins són els criteris per a decidir 
el sector?

Què es té en compte a l’hora 
d’aplicar el test d’unitat de 
mercat?

ALEMANYA

Públics El control i el test del 50%
Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

Privats ISFL El control i el test del 50%
Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

Privats El control
Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

ÀUSTRIA

Públics El test del 50%
Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

Privats ISFL El test del 50%
Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

Privats El test del 50%
Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

BÈLGICA

Públics El finançament i el test del 50%

Si els serveis es venen o no a 
preus econòmics significatius 
que tenen una influència rellevant 
en el volum de serveis que els 
pacients volen rebre, i el criteri 
del 50%

Privats ISFL

Privats El finançament i el test del 50%

Si els serveis es venen o no a 
preus econòmics significatius 
que tenen una influència rellevant 
en el volum de serveis que els 
pacients volen rebre, i el criteri 
del 50%

REPÚBLICA
TXECA

Públics 
Una combinació entre la forma  
legal i el test del 50%

Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

Privats ISFL
Una combinació entre la forma  
legal i el test del 50%

Privats
Una combinació entre la forma  
legal i el test del 50%

ESLOVÀQUIA

Públics 
El finançament, el control  
i el test del 50%

Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

Privats ISFL
El finançament, el control  
i el test del 50%

Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

Privats
El finançament, el control  
i el test del 50%

Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

FINLÀNDIA

Públics 
El finançament, el control  
i el test del 50%

Si els serveis es venen o no a 
preus econòmics significatius 
que tenen una influència rellevant 
en el volum de serveis que els 
pacients volen rebre

Privats ISFL
El finançament, el control  
i el test del 50%

Privats
El finançament, el control  
i el test del 50%



L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA COMPTABLE EUROPEA EN EL SECTOR SANITARI PÚBLIC 92

PAÏSOS BAIXOS

Públics 

Privats ISFL

Privats El control i el test del 50%
Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

ITÀLIA

Públics El control i el test del 50%
Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

Privats ISFL

Privats El control i el test del 50%
Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

PORTUGAL

Públics 
La forma legal, el finançament,  
el control i el test del 50%

Si els serveis es venen o no a 
preus econòmics significatius 
que tenen una influència rellevant 
en el volum de serveis que els 
pacients volen rebre, i el criteri 
del 50%

Privats ISFL
La forma legal, el finançament  
i el control

Privats
La forma legal, el finançament  
i el control

ESPANYA

Públics 
El finançament, el control  
i el test del 50%

Si els serveis es venen o no a 
preus econòmics significatius 
que tenen una influència rellevant 
en el volum de serveis que els 
pacients volen rebre

Privats ISFL
El finançament, el control  
i el test del 50%

Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos

Privats
El finançament, el control  
i el test del 50%

Només el criteri del 50% entre 
vendes i costos
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D. Classificació sectorial dels hospitals II

Estats Tipus
Quins ingressos (dels estats financers de les 
unitats) consideren com a vendes per a  
l’aplicació del criteri del 50%?

ALEMANYA

Públics 

Els ingressos derivats dels propis béns i dels serveis 
prestats, els pagaments per la cura sanitària que 
concedeixen les assegurances mèdiques i els 
ingressos que provenen dels pacients per la cura 
sanitària rebuda

Privats ISFL

Els ingressos derivats dels propis béns i dels 
serveis prestats, els pagaments per la cura sanitària 
concedida per les assegurances mèdiques i els 
ingressos que provenen dels pacients per la cura 
sanitària rebuda

Privats

ÀUSTRIA

Públics 

Privats ISFL

Privats

BÈLGICA

Públics 

Els preus de dia d’hospitalització (del govern central 
i dels fons de la Seguretat Social), els honoraris (dels 
fons de la Seguretat Social) i la part suportada pels 
pacients

Privats ISFL

Privats

Els preus de dia d’hospitalització (del govern central 
i dels fons de la Seguretat Social), els honoraris (dels 
fons de la Seguretat Social) i la part suportada pels 
pacients

REPÚBLICA
TXECA

Públics 

Privats ISFL

Privats

ESLOVÀQUIA

Públics 
Els ingressos derivats dels propis béns i dels serveis 
prestats, i de la venda de béns

Privats ISFL
Els ingressos derivats dels propis béns i dels serveis 
prestats, i de la venda de béns

Privats
Els ingressos derivats dels propis béns i dels serveis 
prestats, i de la venda de béns

FINLÀNDIA

Públics 

Privats ISFL

Privats

PAÏSOS BAIXOS

Públics 

Privats ISFL

Privats
Els ingressos derivats dels propis béns i dels serveis 
prestats, i els pagaments per la cura sanitària que 
concedeixen assegurances mèdiques

ITÀLIA

Públics 

Privats ISFL

Privats
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PORTUGAL

Públics 
Els ingressos derivats dels propis béns i dels serveis 
prestats (independentment de la unitat que va pagar 
per aquests béns i serveis)

Privats ISFL
Els ingressos derivats dels propis béns i dels serveis 
prestats (independentment de la unitat que va pagar 
per aquests béns i serveis)

Privats
Els ingressos derivats dels propis béns i dels serveis 
prestats (independentment de la unitat que va pagar 
per aquests béns i serveis)

ESPANYA

Públics 
Els ingressos derivats dels propis béns i dels serveis 
prestats

Privats ISFL
Els ingressos que provenen dels pacients per la cura 
sanitària rebuda

Privats
Els ingressos que provenen dels pacients per la cura 
sanitària rebuda
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D. Classificació sectorial dels hospitals III

Estats Tipus
La decisió sobre la classificació 
es realitza:

Amb quina freqüència es revisa 
la classificació dels hospitals?

ALEMANYA

Públics Per grups d’hospitals No hi ha un temps fixat. En si-
tuacions especials (p. ex. en cas 
d’un nou sistema de finançament 
dels hospitals)

Privats ISFL Per grups d’hospitals

Privats Per grups d’hospitals

ÀUSTRIA

Públics Per grups d’hospitals

Cada 2 anysPrivats ISFL Per grups d’hospitals

Privats Per grups d’hospitals

BÈLGICA

Públics Per grups d’hospitals

Privats ISFL

Privats Per grups d’hospitals

REPÚBLICA
TXECA

Públics Hospital per hospital

Privats ISFL Hospital per hospital

Privats Hospital per hospital

ESLOVÀQUIA

Públics Hospital per hospital

Cada 3 anysPrivats ISFL Hospital per hospital

Privats Hospital per hospital

FINLÀNDIA

Públics Per grups d’hospitals

AnualmentPrivats ISFL

Privats

PAÏSOS BAIXOS

Públics Cada cop que hi ha canvis en el 
sistema de salut. La classificació 
s’examina en les revisions de 
referència.

Privats ISFL

Privats Per grups d’hospitals

ITÀLIA

Públics Hospital per hospital

AnualmentPrivats ISFL

Privats Hospital per hospital

PORTUGAL

Públics Hospital per hospital
Quan canvia l’any de referència, 
o quan es crea un hospital o 
canvia el seu estatus legal

Privats ISFL
Hospital per hospital, i també per 
grups d’hospitals

Privats Per grups d’hospitals

ESPANYA

Públics Hospital per hospital
Quan els hospitals comencen o 
finalitzen les seves activitats

Privats ISFL Hospital per hospital

Privats Hospital per hospital
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