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EL	SISTEMA	SANITARI	COM	A	ELEMENT	DE	COHESIÓ	SOCIAL	

Anna	García-Altés,	Agència	de	Qualitat	 i	Avaluació	Sanitàries	de	Catalunya	 (AQuAS),	CIBER	
de	Epidemiología	y	Salud	Pública	(CIBERESP),	Institut	d’Investigació	Biomèdica	(IIB	Sant	Pau),	
Centre	de	Recerca	en	Economia	i	Salut	(CRES-UPF)	

	
	
	
1.	És	el	sistema	sanitari	un	element	de	cohesió	social?	
	
1.1.	Com	és	el	sistema	sanitari	català?	
	
Catalunya	disposa	d’un	Sistema	Nacional	de	Salut,	amb	cobertura	universal	 i	atenció	gratuïta	
en	el	punt	d’accés	per	garantir	el	dret	fonamental	a	la	salut	de	totes	les	persones	que	viuen	a	
Catalunya.	El	seu	finançament	és	a	través	d’impostos,	amb	equitat	d’accés	a	un	ampli	catàleg	
de	prestacions.	Són	d’obligatori	assegurament	privat	l’atenció	derivada	d’accidents	de	trànsit	o	
de	 determinada	 activitat	 esportiva,	 tanmateix	 que	 els	 accidents	 laborals	 i	 les	 malalties	
professionals	
	
El	 sistema	 te	 la	 seva	 base	 en	 la	 Llei	 d’Ordenació	 Sanitària	 de	 Catalunya	 de	 19901,	 i	 es	
caracteritza	 per	 la	 separació	 de	 funcions	 (planificació,	 finançament	 i	 provisió),	 la	
descentralització	 territorial	 (regions	 sanitàries)	 i	 la	 participació	 dels	 agents	 (en	 el	 Consell	 de	
Direcció	 del	 Servei	 Català	 de	 la	 Salut	 hi	 participen,	 a	 banda	 dels	 representants	 del	
Departament	de	Salut	i	d’altres	Departaments,	representants	de	les	corporacions	professionals	
sanitàries,	 les	 organitzacions	 sindicals	 i	 empresarials	 més	 representatives,	 les	 corporacions	
professionals	sanitàries	i	les	associacions	de	consumidors,	usuaris	i	malalts	de	Catalunya).	
	
Organitzativament,	 el	 Departament	 de	 Salut	 és	 l’autoritat	 sanitària	 i	 planifica	 la	 manera	 de	
respondre	a	les	necessitats	de	la	població;	és	el	responsable	de	la	planificació	estratègica	i,	per	
tant,	 entre	 les	 seves	 funcions	 està	 l’autorització	 dels	 centres	 per	 prestar	 serveis	 públics,	
garantint	la	qualitat	i	seguretat	dels	seus	serveis.	
	
El	 Servei	 Català	 de	 la	 Salut	 (CatSalut)	 fa	 les	 funcions	 de	 planificació	 operativa,	 i	 garanteix	 la	
prestació	dels	serveis,	mitjançant	una	àmplia	cartera	de	serveis	portada	a	terme	per	una	xarxa	
de	 centres	 acreditats	 com	 a	 proveïdors	 públics	 que	 constitueixen	 el	 sistema	 integral	
d’utilització	pública	de	Catalunya	(SISCAT).	
	
Els	 proveïdors,	 òbviament,	 fan	 la	 provisió	 de	 serveis:	 el	 sistema	 sanitari	 català	 consta,	 entre	
d’altres,	de	64	hospitals	d’aguts,	367	centres	d’atenció	primària,	96	centres	sociosanitaris,	41	
centres	 ambulatoris	 de	 salut	 mental,	 59	 centres	 d’atenció	 a	 les	 drogodependències	 i	 3.111	
oficines	de	farmàcia.	Els	proveïdors	tenen	diferents	fórmules	de	titularitat	jurídica	patrimonial	i	
de	 titularitat	 de	 gestió:	 Tesorería	 General	 de	 la	 Seguridad	 Social,	 empreses	 públiques	 del	
CatSalut,	 ajuntaments	 i	 consorcis	 públics,	 així	 com	 també	 mutualitats,	 fundacions,	 ordres	
religioses	o	societats	privades,	històricament	dedicats	a	l’atenció	de	la	salut.	La	relació	entre	el	
CatSalut	 i	 els	 proveïdors	 es	 fa	 a	 través	 d’un	 contracte,	 on	 es	 fixen	 els	 objectius	 de	 salut,	 la	
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compra	 d’activitat,	 el	 pressupost	 i	 l’avaluació.	 Els	 proveïdors	 tenen	 regulada	 l’obligació	 de	
compartir	 la	 informació	relativa	a	 l’assistència	sanitària	de	 la	ciutadania	amb	el	CatSalut.	Per	
últim,	 l’Agència	 de	 Qualitat	 i	 Avaluació	 Sanitàries	 de	 Catalunya	 fa	 les	 funcions	 d’avaluació	
independent	del	sistema	sanitari.	
	
Queden	en	mans	del	govern	central	les	competències	sobre	la	legislació	bàsica	i	la	coordinació,	
el	 finançament,	 la	 definició	 del	 paquet	 bàsic	 de	 serveis,	 la	 política	 farmacèutica,	 la	 salut	
internacional,	la	política	educativa	de	pregrau	i	postgrau	(MIR),	la	salut	laboral	i	el	finançament	
de	l’assegurament	privat	dels	funcionaris.	
	
L’any	2020	el	pressupost	inicial	del	Departament	de	Salut	va	ser	de	9.789,1	milions	d’euros,	és	
a	dir,	gairebé	4	de	cada	10	euros	del	pressupost	de	la	Generalitat	de	Catalunya	es	van	destinar	
a	salut	i	la	despesa	sanitària	pública	per	persona	va	ser	de	1.293	euros2.	Amb	aquestes	xifres,	
Catalunya	se	situa	per	sota	de	la	mitjana	de	la	Unió	Europea	pel	que	fa	a	la	despesa	sanitària	
pública	en	relació	al	PIB:	5,3%	vs	6,4%3.	
	
Amb	 aquest	 pressupost,	 la	 cobertura	 sanitària	 general	 assegura	 les	 prestacions	 següents:	
l’atenció	 primària,	 l’atenció	 especialitzada	 ambulatòria,	 l’atenció	 hospitalària,	 l’atenció	
psiquiàtrica	 i	 en	 salut	 mental,	 l’atenció	 sociosanitària,	 l’atenció	 farmacèutica	 (amb	 un	
copagament	 segons	 el	 nivell	 de	 renta	 en	 el	 cas	 dels	 fàrmacs	 prescrits	 a	 l’atenció	 primària;	 i	
sense	copagament	en	els	cas	dels	fàrmacs	prescrits	durant	l’ingrés	en	un	centre	sanitari,	i	en	el	
cas	 dels	 fàrmacs	 prescrits	 a	 l’atenció	 primària	 per	 a	 la	 població	 de	 renda	 més	 baixa),	 el	
transport	 sanitari	 ordinari	 i	 d’urgències,	 les	 prestacions	 complementàries	 (nutrició	 enteral	 a	
domicili,	tractaments	dietoterapèutics	complexos,	teràpies	respiratòries	a	domicili,	prestacions	
ortoprotètiques,	atenció	podològica	per	a	les	persones	diabètiques	amb	patologies	vasculars	i	
neuropàtiques	 cròniques),	 la	 rehabilitació,	 altres	 serveis	 (tractament	de	 la	 insuficiència	 renal	
crònica	 (diàlisi),	 donació	 i	 trasplantament,	 reassignació	 de	 sexe,	 interrupció	 voluntària	 de	
l’embaràs,	atenció	a	 la	 salut	de	 les	persones	 trans)	 i	 les	prestacions	dels	programes	sanitaris	
d’interès	 per	 a	 la	 salut	 pública	 que	 estableix	 el	 Departament	 de	 Salut	 com	 són,	 entre	molts	
d’altres,	l’atenció	a	les	drogodependències,	la	prevenció	i	l’atenció	a	la	sida/infecció	per	VIH,	la	
prevenció	 i	 el	 control	 de	 les	 infeccions	 de	 transmissió	 sexual,	 les	 vacunacions	 infantils,	 i	 el	
programa	d’atenció	de	l’embaràs	i	els	cribratges	relacionats.	
	
Tres	 de	 quatre	 persones	 disposen	 únicament	 de	 cobertura	 sanitària	 pública	 i	 una	 de	 cada	
quatre	té	doble	cobertura	sanitària,	és	a	dir,	té	contractada	una	assegurança	de	salut	privada	
addicional	a	la	pública,	sense	perdre	el	dret	a	l’assistència	sanitària	pública.	
	
1.2.	Quins	són	els	seus	resultats?	
	
L’any	 2019,	 els	 equips	 d’atenció	 primària	 van	 atendre	 5.988.571	 persones,	 un	 89,1%	 dels	
infants	i	el	100%	de	la	gent	gran,	amb	una	mitjana	de	8	visites	per	persona	atesa,	i	26	receptes.	
832.372	persones	van	ser	hospitalitzades,	34.579persones	ateses	en	centres	sociosanitaris	de	
convalescència	i	239.780	als	centres	de	salut	mental4.	
	
L’estat	de	salut	de	 les	catalanes	 i	els	catalans	situen	Catalunya	a	 la	banda	alta	dels	països	de	
l’OCDE.	 Per	 exemple,	 l’esperança	 de	 vida	 de	 les	 catalanes	 arriba	 fins	 els	 86,3	 anys,	 només	
superada	per	Japó,	i	la	dels	catalans	és	de	80,8	anys,	només	superada	per	Suïssa,	Itàlia	i	Japó5,6.	
La	taxa	de	mortalitat	infantil	és	de	2,5	defuncions	per	cada	1.000	nadons	nascuts	vius,	per	sota	
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de	 la	del	conjunt	de	 l’Estat	 (2,7)	 i	de	 l’OCDE	(3,9)5,6.	És	més,	8	de	cada	10	persones	declaren	
tenir	bona	salut	i	només	3	de	cada	deu	homes	i	4	de	cada	10	dones	declaren	tenir	un	problema	
de	salut	crònic7.	
	
També	hi	ha	alguns	aspectes	a	millorar	que	pressionen	el	sistema	sanitari:	més	de	la	meitat	de	
la	població	de	18	a	74	anys	i	un	terç	dels	infants	d’entre	6	i	12	anys	té	excés	de	pes	(sobrepès	o	
obesitat),	i	1	de	cada	4	adults	fuma7.	Tot	i	així,	8	de	cada	10	persones	de	15	a	69	anys	fan	una	
activitat	 física	 saludable,	més	 els	 homes	que	 les	 dones	 i	 amb	una	 tendència	 creixent,	 i	 5	 de	
cada	10	persones	adultes	segueixen	una	pauta	d’alimentació	d’acord	amb	les	recomanacions	
de	la	dieta	mediterrània,	més	les	dones	que	els	homes7.	
	
La	 ciutadania	de	Catalunya	 valora	molt	positivament	el	 sistema	 sanitari	 català,	 especialment	
l’atenció	hospitalària	que	puntua	amb	un	8,5.	 La	 satisfacció	 també	queda	patent	 amb	el	 8,4	
que	la	ciutadania	atorga	a	l’atenció	sociosanitària	i	el	7,9	a	l’atenció	primària	i	el	7,9	a	l’atenció	
a	la	salut	mental8.	
	
1.3.	Els	primers	símptomes	de	feblesa:	la	crisi,	l’envelliment	i	les	desigualtats	
	
Com	hem	vist	fins	ara,	el	sistema	sanitari	català	es	un	sistema	sanitari	de	cobertura	universal,	
gratuït,	i	amb	una	amplíssima	cartera	de	serveis.	Els	resultats	assolits,	en	termes	de	salut	de	la	
població	són	excel·lents,	amb	uns	recursos	 inferiors	als	que	destinen	països	amb	un	nivell	de	
riquesa	semblant.	
	
La	crisi	2008-2014	va	 tenir	un	 fort	 impacte	en	el	 sistema	sanitari,	principalment	agreujant	el	
seu	problema	de	sostenibilitat.	El	sistema	presenta	un	infrafinançament	crònic	des	del	traspàs	
de	les	competències	de	salut	l’any	1983.	La	crisi	també	va	tenir	un	impacte	sobre	la	xarxa	de	
serveis	 sanitaris,	 ja	 que	 es	 van	 haver	 de	 prioritzar	 i	 posposar	 inversions	 previstes	 en	
infraestructures	i	renovació	d’equipaments,	i	sobre	els	salaris	dels	treballadors.	
	
Aquest	fet	s’afegeix	a	un	dels	gran	reptes	als	que	ha	de	fer	front	el	sistema	sanitari	i	que	ja	és	
una	realitat:	l’envelliment	poblacional.	El	sistema	sanitari	català,	com	la	majoria	de	sistemes	de	
països	 occidentals,	 ha	 de	 donar	 resposta	 a	 les	 necessitats	 assistencials	 d’una	 població	 cada	
vegada	més	envellida	i	amb	més	malalties	cròniques.	La	baixa	natalitat,	que	s’agreuja	a	partir	
de	 l’any	2008,	 juntament	amb	 l’augment	de	 l’esperança	de	vida	de	 la	població	catalana,	 són	
algunes	 de	 les	 principals	 causes	 de	 l’actual	 context	 demogràfic.	 Aquestes	 xifres	 porten	 a	
configurar	 un	 escenari	 per	 als	 propers	 anys	 caracteritzat	 per	 l’augment	 de	 la	 proporció	 de	
persones	de	65	anys	i	més,	que	s’espera	que	arribi	als	1,8	milions	de	persones	l’any	20309.	Tot	i	
que	 no	 és	 l’objectiu	 d’aquest	 article,	 val	 la	 pena	 assenyalar	 que	 aquesta	 població	 a	 la	 seva	
vegada	 és	 perceptora	 de	 diverses	 prestacions	 socials,	 entre	 d’altres	 les	 pensions,	 que	
competeixen	 amb	 recursos	 públics	 destinats	 als	 serveis	 sanitaris,	 i	 tenen	 implicacions	
intergeneracionals10.	 De	 forma	 paral·lela	 a	 l’envelliment	 de	 la	 població,	 s’està	 produint	 un	
augment	de	la	càrrega	de	malalties	cròniques	que	pateix	la	població,	especialment	en	les	edats	
avançades,	 fet	 que	 s’associa	 a	 discapacitat	 i	 dependència,	 i	 posant	 en	 crisi	 l’organització	
divisional	i	disciplinar	clàssica	de	l’atenció	sanitària.	
	
La	 crisi	 econòmica	 també	 va	 afectar	 les	 condicions	de	 vida	 i	 de	 salut	de	 la	població.	 La	 taxa	
d’atur	va	ser	un	dels	indicadors	que	es	va	veure	més	impactat,	situant-se	en	un	18,6%	el	2015	
(el	2007	era	del	6,5%)	i	molt	especialment	la	taxa	d’atur	de	llarga	durada,	que	el	2015	era	del	
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10,4%	 (el	 2007	 era	 del	 1,3%)11.	 Una	 altra	 de	 les	 conseqüències	 ha	 estat	 l’increment	 de	
persones	 que	 viuen	 per	 sota	 del	 llindar	 de	 risc	 de	 pobresa	 després	 de	 rebre	 transferències	
socials	 (un	 19%	 de	 la	 població	 l’any	 2015)	 i	 l’augment	 de	 les	 llars	 que	 pateixen	 privació	
material	 greu	 (491.000	 el	 2015).	 Així	mateix,	 es	 va	 observar	 un	 increment	 de	 la	 desigualtat	
econòmica:	l’any	2015	el	20%	de	població	amb	nivell	econòmic	més	alt	tenia	sis	vegades	més	
renda	que	el	20%	de	població	amb	menys	renda11.	
	
Aquests	 elements	 tenen	 especial	 rellevància	 en	 el	 context	 actual,	 ja	 que	 l’evidència	 ha	
demostrat	 la	 importància	 dels	 determinants	 socials	 i	 econòmics	 per	 explicar	 la	 salut	 de	 la	
població,	així	com	el	seu	impacte	en	la	utilització	de	recursos	sanitaris.	De	fet,	les	desigualtats	
socials	 són	 un	 dels	 principals	 determinants	 de	 les	 diferències	 en	 salut,	 i	 reduir-les	 s’ha	
convertit	 en	 una	qüestió	 d’equitat	 i	 justícia	 social	 pels	 diferents	 països	 europeus.	 Tot	 i	 això,	
actualment	 encara	 als	 15	 països	 de	 la	 OCDE	 es	 veuen	 grans	 desigualtats	 socials	 en	 salut	
incloent,	per	exemple,	diferències	 importants	en	 l’esperança	de	vida	entre	 les	persones	amb	
major	i	menor	nivell	d’estudis12.	
	
Al	nostre	país,	 l’Enquesta	de	Salut	de	Catalunya	del	2019	mostra	com	les	catalanes	i	catalans	
d’un	 nivell	 socioeconòmic	més	 desafavorit	 tenen	 una	 pitjor	 valoració	 del	 seu	 estat	 de	 salut,	
pateixen	 més	 malalties	 o	 problemes	 de	 salut	 crònics,	 presenten	 més	 sobrepès	 i	 obesitat,	 i	
pateixen	més	ansietat	o	depressió	 i	més	discapacitat	o	 limitacions	permanents7.	Encara	més,	
un	estudi	recent	amb	dades	d’utilització	de	serveis	de	tota	la	població	catalana	ha	mostrat	que	
la	 població	 amb	menor	 nivell	 socioeconòmic	 te	 una	 probabilitat	major	 d’utilitzar	 els	 serveis	
d’atenció	primària	 i	 salut	mental,	anar	a	urgències,	 ser	hospitalitzada	 i	prendre	psicofàrmacs	
que	la	població	de	major	nivell	socioeconòmic13.	
	
Un	 grup	 de	 població	 que	 mereix	 una	 atenció	 especial	 és	 la	 infància.	 Hi	 ha	 una	 evidència	
científica	 creixent,	 tant	 de	 la	 biologia	 com	 de	 les	 ciències	 socials,	 de	 la	 importància	 dels	
primers	 anys	 de	 vida	 (inclosa	 l’exposició	 a	 l’úter)	 en	 la	 formació	 de	 les	 capacitats	 que	
promouen	 el	 benestar	 al	 llarg	 del	 cicle	 de	 vida14.	 La	 infància	 també	 és	 un	 transmissor	
estructural	 de	 les	 desigualtats,	 tant	 pel	 que	 fa	 a	 la	 salut	 com	 pel	 que	 fa	 a	 la	 situació	
socioeconòmica.	Els	infants	es	veuen	afectats	pel	seu	entorn	socioeconòmic,	i	les	dificultats	en	
aquest	àmbit	són	especialment	difícils	de	superar15,16.	
	
Dades	 actuals	 mostren	 que	 les	 nenes	 i	 els	 nens	 de	 famílies	 catalanes	 amb	 un	 nivell	
socioeconòmic	més	desafavorit	tenen	una	major	utilització	de	serveis	sanitaris	–especialment,	
de	salut	mental-	i	una	complexitat	més	elevada	que	les	de	famílies	més	afavorides13.	
	
Un	 altre	 eix	 de	 desigualtat	 important	 és	 el	 gènere.	 A	 Catalunya,	 les	 dones	 tenen	 una	 pitjor	
valoració	del	 seu	estat	de	salut	que	els	homes,	pateixen	més	malalties	o	problemes	de	salut	
crònics,	 i	 pateixen	 més	 problemes	 d’ansietat	 o	 depressió	 i	 discapacitats	 o	 limitacions	
permanents7.	 A	 més	 a	 més,	 Catalunya,	 les	 dones	 visiten	 més	 els	 centres	 de	 salut	 mental	 i	
prenen	més	psicofàrmacs	que	els	homes13.	
	
1.4.	Què	passa	si	no	es	 té	accés	als	serveis	sanitaris?	Un	experiment	natural	 sobre	cohesió	
social:	el	RDL	1192/2012	
	
El	 setembre	de	2012	va	entrar	en	vigor	el	 reial	decret	 legislatiu	 (RDL)	1192/2012	pel	qual	es	
regulava	 la	 condició	d’assegurat	 i	 beneficiari	 a	 efectes	 de	 l’assistència	 sanitària	 a	 Espanya,	 a	
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càrrec	 de	 fons	 públics,	 a	 través	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salut.	 Aquesta	 legislació	
desenvolupava	 el	 concepte	 de	 persona	 assegurada	 i	 beneficiària	 amb	 dret	 a	 l’assistència	
sanitària	a	l’Estat,	extensiva	als	països	de	la	UE.	Això	va	significar	l’eliminació	del	dret	a	l’accés	
a	la	salut	per	a	les	persones	no	inscrites	al	Régimen	de	la	Seguridad	Social,	posant	punt	i	final	a	
l’atenció	sanitària	gratuïta	i	universal	per	a	tota	la	ciutadania.	
	
Des	del	Departament	de	Salut	immediatament	es	va	recórrer	aquest	decret	davant	del	Tribunal	
Constitucional	 i	 es	 va	 decidir	 garantir	 l’atenció	 sanitària	 a	 càrrec	 del	 CatSalut	 a	 tots	 els	
ciutadans	 que	 viuen	 a	 Catalunya.	 La	 regularització	 de	 l’accés	 a	 l’assistència	 sanitària	 de	 les	
persones	estrangeres	empadronades	que	no	tenen	condició	d’assegurades	va	venir	motivada	
per	evitar	perjudicis	per	a	la	seva	salut	que	es	podien	produir	si	no	es	rep	assistència	sanitària,	
per	evitar	un	augment	de	 la	vulnerabilitat	dels	col·lectius	de	risc	d’exclusió	social	 i	 també	els	
riscos	 generals	 en	 l’àmbit	 de	 la	 salut	 pública	 i	 comunitària	 que	 podrien	 produir	 algunes	
malalties	 infeccioses	 sense	 control.	 La	 posició	 de	 Catalunya	 també	 va	 ser	 adoptada	 pel	 País	
Basc,	 la	 Comunitat	 Valenciana,	 Extremadura	 i	 Navarra,	 i	 posicions	 semblants	 a	 Aragó,	
Cantabria	i	Baleares.	Finalment,	el	juliol	de	2018	va	quedar	derogat	el	RDL	1192/2012.	
	
Ara	 bé,	 el	 fet	 que	 aquest	 RDL	 estigués	 vigent	 durant	 6	 anys	 a	 la	 resta	 de	 comunitats	
autònomes,	ha	sigut	un	experiment	natural	i	ha	permès	fer-ne	algunes	avaluacions.	
	
Els	 resultats	 han	 mostrat	 importants	 reduccions	 en	 les	 visites	 a	 l’especialista,	 i	 en	 les	
hospitalitzacions	per	part	de	la	població	sense	papers,	que	no	es	compensen	per	un	major	ús	
de	 l’atenció	 dels	 serveis	 d’urgències.	 Les	 troballes	 també	mostren	 una	 forta	 disminució	 dels	
nivells	 de	 satisfacció	 amb	 els	 serveis	 d’urgència,	 que	 amb	 el	 RDL	 constitueixen	 l’únic	 recurs	
sanitari	 disponible	 als	 immigrants	 indocumentats17.	 Finalment,	 i	 encara	 més	 important,	 les	
avaluacions	han	permès	 identificar	un	augment	en	 la	mortalitat	d’aquest	col·lectiu	comparat	
amb	la	resta	de	la	població18.	
	
	
2.	Què	no	sabem	i	hauríem	de	saber?	
	
2.1.	La	població	amb	necessitats	complexes	
	
Anteriorment	 s’ha	mencionat	 que,	 de	 forma	 paral·lela	 a	 l’envelliment	 de	 la	 població	 descrit	
anteriorment,	s’està	produint	un	augment	de	 la	càrrega	de	malalties	cròniques	que	pateix	 la	
població,	especialment	en	les	edats	avançades.	La	concentració	de	la	despesa	en	les	persones	
amb	més	malalties	cròniques	ha	estat	descrita	a	d’altres	països.	Als	Estats	Units	estimen	que	la	
despesa	produïda	pel	5%	de	la	població	que	més	despesa	sanitària	realitza	equival	al	50%	del	
total	de	 la	despesa,	 i	que	 l’1%	que	més	despesa	 fa	 suposa	un	22%	del	 total	de	 la	despesa19.	
Sovint	s’afirma	que	aquesta	població	és	la	que	es	troba	en	el	període	de	final	de	la	vida,	tot	i	
que	l’evidència	demostra	que	no	és	així20.	
	
També	 s’observa	 que	 la	 població	 amb	 més	 necessitats	 (població	 amb	 tres	 o	 més	 malalties	
cròniques	 i	una	o	més	 limitacions	 funcionals)	 tendeix	a	ser	envellida	 (més	de	 la	meitat	 té	65	
anys	 o	més),	 dones	 (representen	 dues	 terceres	 parts	 d’aquest	 grup	 de	 població	 amb	major	
despesa),	 amb	 menor	 nivell	 educatiu	 (més	 d’1	 de	 cada	 4	 adults	 no	 té	 estudis	 secundaris	
finalitzats),	amb	menys	nivell	d’ingressos	i	amb	un	estat	de	salut	autodeclarat	inferior	(el	83%	
regular	 o	 dolenta)21.	 Aquesta	 població	 fa	 tres	 vegades	 més	 visites	 als	 serveis	 d’urgències	
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hospitalàries	que	la	població	general,	tenen	una	probabilitat	més	de	tres	vegades	superior	de	
ser	 hospitalitzats,	 i	 realitzen	 tres	 vegades	 més	 visites	 a	 l’atenció	 primària	 que	 la	 població	
general21.	
	
Per	als	sistemes	sanitaris	és	essencial	trobar	com	millorar	els	resultats	de	salut	d’aquest	grup	
de	 població	 amb	necessitats	 complexes	 i	 costoses,	 i	 per	 això	 requereixen	 conèixer	 les	 seves	
necessitats	 i	 característiques.	 A	 Catalunya,	 desconeixem	 les	 característiques	 d’aquesta	
població.	
	
2.2.	Les	mutualitats	públiques	
	
A	 Catalunya,	 150.785	 persones	 (2	 milions	 a	 l’Estat	 espanyol)	 són	 beneficiàries	 de	MUFACE,	
ISFAS	i	MUJEJU,	bàsicament,	funcionaris	de	l’estat,	militars,	jutges	i	les	seves	famílies.	Aquestes	
persones	escullen	cada	any	on	volen	ser	ateses,	bé	als	serveis	públics	de	salut	o	bé	mitjançant	
asseguradores	privades	finançades	per	l’Estat	en	centres	privats;	la	majoria	(un	80%)	escull	ser	
atesa	per	una	asseguradora	privada.	
	
La	gestió	d’aquests	col·lectius	correspon	a	l’Estat	espanyol,	tot	i	que	no	disposa	del	que	l’Estat	
demana	a	 les	 comunitats	autònomes:	es	desconeixen	 les	característiques	d’aquesta	població	
(morbiditat,	 infeccions,	 utilització	 sanitària,	 etc.),	 tampoc	 no	 té	 targeta	 sanitària,	 ni	 història	
clínica	 electrònica,	 ni	 fan	 servir	 la	 recepta	 electrònica.	 La	 cartera	 de	 serveis	 és	 igual	 a	 la	
població	 coberta	 pel	 sector	 públic,	 però	 amb	 diferències	 en	 els	 copagaments,	 tot	 i	 que	
aquestes	 diferències	 no	 han	 estat	 considerades	mai	 com	 a	 desigualtats.	 És	 habitual	 que	 un	
beneficiari	 de	MUFACE	passi	 a	 ser	 atès	 als	 serveis	 sanitaris	 públics	 a	 càrrec	de	 la	mutualitat	
quan	 necessita	 una	 intervenció	 sanitària	 complexa	 i	 normalment	 prefereix	 els	 serveis	 del	
sector	sanitari	públic	quan	es	jubila	i	utilitza	més	els	serveis	sanitaris.	
	
No	deixa	de	 ser	 curiós	que	aquest	 grup	estigui	 format	exclusivament	per	 funcionaris	públics	
que,	malgrat	tota	la	polèmica	“antiprivada”	que	s’ha	desfermat	en	els	anys	de	crisi	econòmica,	
prefereixen	l’assegurament	privat	i	l’atenció	a	la	xarxa	amb,	cal	insistir,	finançament	públic22.	A	
més	a	més,	 en	aquest	 grup	no	 s’han	aplicat	 les	 retallades	en	el	pressupost	 sanitari	 que	 s’ha	
aplicat	a	les	comunitats	autònomes.	
	
	
3.	Quines	millores	pràctiques	es	podrien	introduir?	
	
3.1.	Deixar	de	fer	el	que	no	cal	fer	i	avaluar	més	
	
Davant	 d’uns	 recursos	 limitats	 i	 d’unes	 necessitats	 creixents,	 una	 primera	 resposta	 sembla	
òbvia:	cal	deixar	de	fer	el	que	no	cal	fer	i	avaluar	més	el	que	s’està	fent.	
	
La	 qualitat	 de	 l’atenció	 sanitària	 està	 directament	 relacionada	 amb	 l’efectivitat	 i	 l’eficiència	
dels	serveis	sanitaris	prestats	per	aconseguir	el	màxim	valor	possible	pels	recursos	esmerçats.	
Ara	bé,	 està	demostrat	que	al	 costat	de	pràctiques	d’efectivitat	 contrastada,	n’hi	ha	d’altres	
d’un	valor	escàs	i	algunes	en	què	l’evidència	constata	que	no	aporten	valor.	En	altres	contextos	
sanitaris	 situen	 entre	 un	 20%	 i	 un	 30%	 la	 despesa	 sanitària	 evitable23.	 Evitar	 les	 pràctiques	
clíniques	que	no	aporten	valor	pot	contribuir	a	millorar	la	qualitat	assistencial,	la	innovació	i	la	
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sostenibilitat	del	sistema	sanitari,	en	 la	mesura	que	permet	alliberar	recursos	que	puguin	ser	
destinats	a	procediments	que	sí	que	afegeixen	valor	a	la	pràctica	clínica.	
	
En	el	marc	del	sistema	sanitari	català,	l’any	2012	es	va	posar	en	marxa	el	projecte	Essencial	per	
tal	de	promoure	una	pràctica	clínica	que	eviti	la	realització	de	pràctiques	que	no	aporten	valor	
a	 la	ciutadania	 i	que,	en	conseqüència,	millori	 la	qualitat	de	 l’atenció	sanitària.	El	projecte	es	
basa	en	 la	col·laboració	estreta	 i	continuada	entre	 les	societats	científiques,	els	professionals	
sanitaris,	 els	 pacients	 i	 l’Agència	 de	 Qualitat	 i	 Avaluació	 Sanitàries	 de	 Catalunya	
(http://essencialsalut.gencat.cat/ca/inici).	Fins	l’actualitat,	s’han	elaborat	78	recomanacions	de	
pràctiques	 clíniques	 que,	 en	 indicacions	 específiques,	 s’haurien	 de	 deixar	 de	 fer	 ja	 que	 no	
aporten	 beneficis	 (principalment,	 proves	 diagnòstiques	 i	 prescripció	 de	 fàrmacs).	 Aquest	
projecte	està	en	la	línia	de	projectes	com	Choosing	Wisely,	o	les	recomanacions	de	“do	not	do”	
del	britànic	National	Institute	for	Health	and	Care	Excellence	(NICE).	
	
D’altra	banda,	 cal	 avaluar	més	 les	polítiques	públiques	 i,	 dintre	d’aquestes,	 les	polítiques	 de	
salut.	 L’avaluació	 ha	 de	 servir	 per	 determinar	 el	 grau	 d’assoliment	 dels	 objectius	 proposats,	
millorar	la	implementació	de	les	polítiques,	contribuir	a	la	seva	base	científica	i	retre	comptes	
davant	la	ciutadania24.	L’avaluació	és	necessària	perquè	el	sistema	de	salut	faci	front	als	nous	
reptes	 socials,	 demogràfics	 i	 sanitaris	 que	 sorgeixen	 contínuament,	 i	 per	 a	 la	 presa	 de	
decisions.	És	crítica	per	a	 la	planificació	 sanitària	 i	 la	 implantació	d’un	sistema	de	salut	 i	una	
cartera	 de	 serveis	 basada	 en	 la	 sostenibilitat	 i	 la	millora	 de	 l’efectivitat,	 eficiència,	 equitat	 i	
qualitat	 assistencial.	 Tot	 i	 que	 des	 del	 Departament	 de	 Salut	 es	 procura	 que	 les	 polítiques	
estiguin	basades	en	l’evidència	disponible,	la	seva	avaluació	posterior	no	és	un	fet	generalitzat.	
	
Un	exemple	estrella	són	els	fàrmacs	hospitalaris	de	dispensació	ambulatòria.	Aquests	fàrmacs	
sovint	 són	 molt	 mous,	 de	 vegades	 biotecnològics,	 alguns	 monoclonals,	 dirigits	 a	 grups	 de	
pacients	molt	 específics	 amb	 càncer,	 artritis,	 VIH/sida,	 esclerosis	múltiple	 o	 hepatitis.	 Per	 la	
seva	 complexitat,	 s’administren	 de	 manera	 ambulatòria	 en	 els	 centres	 hospitalaris.	 La	
característica	 comuna	de	 tots	 ells	 és	 el	 seu	elevadíssim	 cost:	 aquesta	partida	pressupostària	
per	si	sola	representa	el	10%	del	pressupost	del	Departament	de	salut4.	Malgrat	això,	i	tot	i	que	
el	Departament	de	Salut	va	iniciar	un	procés	denominat	de	“risc	compartit”	amb	l’objectiu	de	
relacionar	 l’efectivitat	 amb	 el	 finançament	 d’aquests	 fàrmacs,	 es	 desconeix	 l’efectivitat	 de	
molts	d’aquests	tractaments.	
	
Finalment,	 cal	 efectiu	 el	 factor	 de	 sostenibilitat	 que	 reguli	 la	 composició	 de	 la	 cartera	 de	
serveis	 segons	 cost-efectivitat	 i	 impacte	 pressupostari,	 tal	 com	 fan	 els	 països	 europeus	 amb	
més	 poder	 adquisitiu	 i	 amb	 un	 Estat	 de	 Benestar	 més	 consolidat25.	 L’avaluació	 econòmica,	
entesa	com	el	procés	d’identificació,	mesura	 i	valoració	sistemàtica	dels	costos	 i	 resultats	de	
dues	o	més	activitats	alternatives,	i	la	posterior	anàlisi	comparativa	de	les	mateixes,	és	una	de	
les	 eines	 fonamentals	 en	 l’avaluació	 de	 tecnologies	 sanitàries	 (tecnologies,	 fàrmacs,	 serveis	
sanitaris,	etc.).	Recentment,	s’ha	presentat	un	manifest	que	s’enquadra	amb	aquest	objectiu	i	
proposa	 la	 creació	 d’una	 institució	 independent	 d’avaluació	 de	 les	 prestacions	 sanitàries,	
incloent	 l’avaluació	 econòmica	 i	 el	 seu	 impacte	 pressupostari,	 que	 informi,	 a	 partir	 del	
coneixement	 i	 l’evidència	 disponible,	 les	 decisions	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salut	 a	 l’Estat	
espanyol	(un	HispaNICE)26,27.	
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3.2.	Compartir	informació	de	diferents	àmbits	
	
La	 informació	 sistemàtica	 i	 estructurada,	 orientada	 a	 avaluar	 la	 consecució	 d’objectius,	 que	
utilitzi	 indicadors	 vàlids,	 sensibles,	 específics	 i	 compartits	 representa	 un	 actiu	 intangible	
d’enorme	 importància	 per	 a	 la	 gestió	 dels	 sistemes	 de	 salut.	 Aquesta	 informació	 té	 dues	
utilitats	principals:	permet	l’avaluació	i	el	retiment	de	comptes.	
	
La	 transformació	dels	sistemes	d’informació	de	salut	en	els	últims	25	anys	és	el	 resultat	dels	
canvis	 que	 s’han	 produït	 en	 la	 societat	 i	 en	 el	 propi	 sistema	 sanitari	 que	 no	 haurien	 estat	
possibles	 sense	 l’espectacular	 avanç	 de	 les	 TIC28.	 Els	 sistemes	 d’informació	 actuals,	 amb	 les	
seves	 mancances	 i	 les	 seves	 fortaleses,	 no	 s’entendrien	 sense	 l’existència	 d’alguns	 dels	
elements	 clau.	 La	 implantació	 de	 la	 targeta	 sanitària	 individual	 i	 el	 registre	 de	 persones	
assegurades	permeten	situar	a	les	persones	en	el	centre	del	sistema,	tant	pel	que	fa	a	la	gestió	
assistencial	com	l’anàlisi	de	la	utilització	de	serveis.	La	Història	Clínica	Compartida	a	Catalunya	
(HC3)	s’ha	convertit	en	l’eix	vertebrador	pel	que	fa	a	les	eines	TIC	al	servei	dels	professionals,	
agrupant	tots	aquells	documents	que	contenen	dades	i	informació	sobre	la	situació	i	l’evolució	
d’un	pacient	al	 llarg	de	el	 seu	procés	assistencial.	 Tampoc	 s’entendria	el	procés	de	compra	 i	
provisió	de	serveis	sense	els	registres	d’altes	hospitalàries	i	els	registres	de	farmàcia.	A	un	altre	
nivell,	 els	 plans	 de	 salut	 i	 les	 enquestes	 de	 salut	 han	 facilitat	 el	 canvi	 d’un	 sistema	 de	 salut	
basat	en	la	malaltia	i	en	l’activitat	assistencial	curativa	a	una	nova	manera	d’entendre	la	salut	i	
d’orientar	els	serveis.	Pel	que	fa	a	la	gestió	i	la	presa	de	decisions	estratègiques,	elements	com	
la	 Central	 de	 resultats	 han	 permès	 compartir	 informació	 per	 avaluar	 diferents	 aspectes	 de	
qualitat	dels	proveïdors	del	sistema	de	salut.	
	
Per	prendre	decisions,	per	planificar	i	executar	les	polítiques	públiques,	i	sobretot	per	avaluar	i	
mesurar	els	seus	efectes,	és	de	cabdal	 importància	utilitzar	 i	reutilitzar	 les	dades	disponibles.	
Així,	 les	 dades	 contribueixen	 a	 la	 creació	 de	 la	 cultura	 de	 l’avaluació	 de	 les	 polítiques	
públiques.	L’anàlisi	de	les	dades	de	cadascun	dels	àmbits	(salut,	educació,	treball,	economia),	
interrelacionant	les	diferents	fonts	existents,	permetria	conèixer	l’efectivitat	i	eficiència	de	les	
polítiques,	 i	és	 tremendament	enriquidora	per	a	 la	planificació.	A	més	a	més,	 la	connexió	de	
dades	 d’àmbits	 diferents	 (per	 exemple,	 salut	 i	 serveis	 socials,	 salut	 i	 educació,	 educació	 i	
treball,	economia	i	indústria,	etc.)	permetria	l’avaluació	dels	múltiples	efectes	de	les	polítiques	
públiques	en	la	societat29.	
	
En	 particular,	 la	 compartició	 de	 dades	 dels	 àmbits	 de	 salut,	 dependència	 i	 educació	 donaria	
unes	 possibilitats	 interessantíssimes	 per	 a	 l’avaluació	 de	 polítiques	 públiques	 que,	
malauradament,	ara	no	és	possible.	
	
3.3.	Mesurar	els	resultats,	competir	per	comparació	i	prendre	decisions	
	
Des	de	l’any	2012	i	anualment,	 l’Agència	de	Qualitat	 i	Avaluació	Sanitàries	de	Catalunya	–per	
encàrrec	del	CatSalut-,	publica	en	obert	els	resultats	nominals	dels	centres	sanitaris	(hospitals,	
centres	d’atenció	primària,	de	salut	mental	i	sociosanitaris)	en	una	seixantena	d’indicadors	que	
mesuren	la	qualitat	de	l’atenció	(entre	ells,	indicadors	tan	durs	com	la	mortalitat	hospitalària	o	
les	 infeccions	 nosocomials)30.	 Aquest	 exercici	 (el	 projecte	 s’anomena	 “Central	 de	 Resultats”)	
està	 en	 la	 línia	 de	 les	 experiències	 (encara	 poques)	 de	 països	 amb	 una	 forta	 tradició	 de	
transparència	i	retiment	de	comptes.	
	



 
 

11	

La	 Central	 de	 Resultats	 té	 dos	 objectius:	 incentivar	 la	 millora	 dels	 resultats	 mitjançant	 la	
comparació	entre	centres	i	la	compartició	de	les	millors	pràctiques	i,	per	l’altra,	retre	comptes	
davant	la	ciutadania	dels	resultats	del	seu	sistema	sanitari	i	dels	seus	proveïdors.	
	
Tot	 i	 que	 el	 projecte	 té	molt	 bons	 resultats,	 que	 cada	 cop	més	 àmbits	 es	 sumen	 en	 aquest	
exercici	de	transparència	(transport	sanitari,	formació	sanitària	especialitzada,	recerca,	etc.),	i	
que	te	una	molt	bona	acceptació	entre	els	clínics	 i	els	gestors31,	els	planificadors	de	 l’atenció	
sanitària	fan	servir	molt	poc	aquest	instrument	per	prendre	decisions	i	per	al	finançament	dels	
centres,	malgrat	 la	 possibilitat	 que	ofereix	 la	 normativa	 vigent	 sobre	 contractació	de	 serveis	
del	CatSalut.	
	
3.4.	Integració	dels	serveis	sanitaris	i	socials	
	
El	Pla	interdepartamental	d’atenció	i	 interacció	social	 i	sanitària	(PIAISS)	és	un	instrument	del	
Govern	 de	 Catalunya	 creat	 per	 ACORD	GOV/28/2014,	 de	 25	 de	 febrer,	 que	 assumeix	 com	a	
missió	promoure	 i	participar	en	 la	transformació	del	model	d’atenció	social	 i	sanitària	per	tal	
de	 garantir	 una	 atenció	 integrada	 i	 centrada	en	 les	 persones,	 capaç	de	donar	 resposta	 a	 les	
seves	necessitats.	El	PIAISS	es	crea	sota	 l’empara	del	Departament	de	 la	Presidència	 i	amb	la	
participació	dels	departaments	de	Salut	i	de	Treball,	Afers	Socials	i	Famílies.	El	model	d’atenció	
integrada	proposa	atendre	les	persones,	tenint	en	compte	les	seves	preferències,	necessitats	i	
expectatives,	 oferint-los	 un	 servei	 integral	 i	 multidimensional	 que	 garanteixi	 la	 continuïtat	
assistencial,	mitjançant	un	pla	d’atenció	pensat	i	fet	conjuntament	entre	tots	els	professionals	
que	 participen	 del	 procés.	 El	 PIAISS	 neix	 com	 un	 conjunt	 de	 projectes	 i	 d’actuacions	 que	
pretenen	 transformar	 els	 models	 organitzatius	 i	 assistencials	 actuals	 per	 a	 persones	 amb	
necessitats	complexes,	d’atenció	social	i	sanitària.	
	
Actualment,	hi	ha	iniciatives	interessants	al	territori	(algunes	avaluades,	d’altres	no),	tot	i	que	
el	 seu	 desplegament	 és	 lent	 ja	 que	 topa	 amb	 problemes	 pràctics	 com	 la	 multiplicitat	 de	
proveïdors	 en	 un	mateix	 territori,	 la	 compartimentació	 del	 pressupost	 entre	 àmbits	 (social	 i	
sanitari)	i	entre	entitats	proveïdores,	la	falta	de	pressupost	específic	i	la	dificultat	de	compartir	
informació	social	i	sanitària.	
	
3.5.	Els	altres	determinants	de	la	salut	i	la	salut	a	totes	les	polítiques	
	
La	 salut	 està	 influenciada	 per	 nombrosos	 determinants,	 la	majoria	 dels	 quals	 estan	 fora	 del	
sistema	 sanitari,	 motiu	 pel	 qual	 és	 necessària	 l’acció	 conjunta	 de	 tot	 el	 Govern	 i	 tota	 la	
societat,	 amb	 un	 enfocament	 de	 salut	 en	 totes	 les	 polítiques,	 sobretot	 per	 reduir	 les	
desigualtats.	 El	 nivell	 educatiu	 de	 la	 població	 és	 crucial	 per	 a	 la	 seva	 ocupació,	 ingressos	
econòmics	i	estat	de	salut	futurs,	per	a	la	mobilitat	social	i	sanitària	a	través	de	generacions,	i	
també	per	protegir-se	dels	riscos	econòmics	i	socials	provocats	per	la	crisi.	A	més,	és	important	
dissenyar	 polítiques	 per	 als	 sectors	més	 vulnerables	 de	 la	 població	 com	 ara	 infants,	 dones	 i	
grups	que	ja	presentaven	majors	desigualtats	abans	de	la	crisi.	D’alguna	manera,	les	polítiques	
d’atenció	sanitària	són	responsabilitat	dels	titulars	de	salut	dels	governs,	però	les	polítiques	de	
salut	són	responsabilitat	de	tot	un	Govern.	
	
El	Pla	interdepartamental	i	intersectorial	de	salut	pública	(PINSAP)	és	la	figura	que	estableix	la	
Llei	18/2009,	de	22	d’octubre,	de	salut	pública,	per	tal	de	dur	a	terme	les	intervencions	sobre	
els	 determinants	 de	 la	 salut	 de	 la	 població,	 que	 requereixen	 un	 abordatge	 conjunt	 des	 de	
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molts	sectors	socials	i	de	les	administracions	autonòmica	i	locals.	Seguint	l’objectiu	de	“salut	a	
totes	les	polítiques”,	el	PINSAP	està	potenciant	les	actuacions	de	tot	el	Govern	i	la	societat	que	
tenen	 impacte	 en	 salut,	 tot	 actuant	 sobre	 els	 seus	 determinants,	 especialment	 sobre	 les	
condicions	de	vida.	Aquest	és	un	camí	llarg	que	caldrà	seguir.	
	
3.6.	Arreglar	l’ascensor	social	avariat	
	
Un	dels	canvis	que	ha	portat	la	crisi	recent	és	el	canvi	en	el	patró	de	pobresa:	abans	de	la	crisi	
eren	els	majors	de	64	anys	el	col·lectiu	més	afectat	per	la	pobresa,	però	des	del	2010	ho	són	
les	nenes	i	els	nens.	Aquesta	situació	no	ha	canviat,	segons	es	pot	veure	en	les	darreres	dades	
de	2019	publicades	per	l’Idescat32.	
	
En	això,	s’hi	afegeix	un	altre	problema:	l’ascensor	social	està	avariat33,	i	és	molt	difícil	que	les	
nenes	 i	els	nens	pobres	es	converteixen	en	adults	no	pobres.	L’ascensor	social	 funciona	bé	a	
Dinamarca,	Noruega,	Finlàndia	o	Canadà,	però	també	està	espatllat	al	Regne	Unit	 i	als	Estats	
Units.	 Un	 efecte	 semblant	 es	 dona	 en	 termes	 de	 salut,	 el	 que	 es	 coneix	 com	 a	 mobilitat	
intergeneracional	de	salut,	és	a	dir,	la	relació	entre	l’estat	de	salut	dels	progenitors	i	el	de	les	
seves	 filles	 i	 fills.	Els	estudis	 suggereixen	que	a	 l’Estat	espanyol	 l’estat	de	salut	autopercebut	
dels	 fills	 depèn	 de	 manera	 significativa	 del	 dels	 progenitors,	 una	 vegada	 ajustat	 per	
característiques	 personals	 com	 l’edat,	 el	 sexe	 i	 la	 composició	 del	 llar.	 Això	 és	 especialment	
important	 ja	 que,	 de	 nou	 ajustant	 pel	 nivell	 d’ingressos,	 d’educació,	 i	 de	 classe	 social	 dels	
progenitors,	 les	 nenes	 i	 nens	 amb	mala	 salut	 tenen	 un	menor	 nivell	 educatiu,	 pitjor	 salut	 i	
classe	social	més	baixa	quan	arriben	adults,	edat	a	la	que,	al	seu	torn,	poden	ser	mares	o	pares.	
És	a	dir,	en	cas	de	mala	salut,	l’ascensor	social	funciona	però	“per	baixar”.	
	
Posats	a	destacar	un	tema	que	cal	seguir	molt	de	prop,	aquest	ha	de	ser	l’educació.	La	inversió	
en	 educació	primària,	 finançada	públicament,	 facilita	 la	 igualtat	 d’oportunitats	 i	 evita	 que	 la	
pobresa	sigui	hereditària,	permet	mobilitzar	els	millors	recursos	humans	(sense	discriminació	
per	 raó	 d’origen	 socioeconòmic)	 i	 té	 una	 influència	 determinant	 en	 l’estat	 de	 salut,	 i	 en	 el	
capital	humà34,	particularment	en	aquells	amb	major	risc	d’exclusió	social32.	
	
3.7.	La	crisi	de	la	COVID-19	
	
La	 pandèmia	 de	 la	 COVID-19	 està	 sent	 tot	 un	 test	 d’estrès	 per	 al	 nostre	 sistema	 sanitari:	
demanda	 de	 serveis	 imparable,	 necessitat	 de	 prioritzar	 tot	 allò	 relacionat	 amb	 la	 pandèmia	
deixant	 de	 banda	 altres	 patologies,	 manques	 de	 personal	 que	 es	 posen	 de	 manifest,	
reorganització	 de	 circuits	 assistencials,	 etc.	 No	 obstant,	 la	 crisi	 de	 la	 COVID-19	 també	 està	
donant	pistes	de	com	el	sistema	sanitari	català	pot	evolucionar:	
	

- La	 importància	 de	 la	 salut	 pública.	 El	 sistema	 sanitari	 haurà	 d’estar	 preparat	 per	 a	
possibles	pandèmies	futures,	que	el	canvi	climàtic	 fa	cada	cop	més	probables.	Caldrà	
potenciar	 el	 sistema	 d’intel·ligència	 epidemiològica,	 integrant	 els	 mètodes	 i	 fonts	
tradicionals	 de	 vigilància	 epidemiològica	 amb	 la	 intel·ligència	 artificial	 i	 altres	
aproximacions	innovadores	de	la	ciència	de	les	dades	que	ja	estan	a	l’abast.	

	
- El	 valor	 de	 l’autonomia	 dels	 professionals,	 la	 seva	 capacitat	 d’autoorganització	 i	 de	

treball	 en	 equip.	 En	 algun	 moment	 proper	 caldrà	 afrontar	 també	 la	 millora	 de	 les	
condicions	contractuals	i	retributives	dels	professionals.	
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- La	 utilitat	 de	 les	 eines	 telemàtiques.	 La	 COVID-19	 ha	 fet	 que	 moltes	 persones	

coneguessin	 tant	 el	 061	 com	 l’eSalut,	 l’eina	 de	 xat	 amb	 el	 professional	 sanitari	 de	
capçalera	disponible	per	a	tota	la	població.	Estudis	fets	en	el	nostre	context	–anteriors	
a	la	pandèmia–	ens	diuen	que	l’eSalut	pot	evitar	gairebé	el	90%	de	les	visites	al	centre	
d’atenció	primària	per	alguns	motius	de	consulta35.	

	
Finalment,	cal	recordar	més	que	mai	que	el	principal	determinant	de	la	salut	de	la	població	són	
les	 condicions	de	 treball	 i	 de	vida.	No	ha	acabat	 la	 crisi	 sanitària	que	 ja	ha	 començat	 la	 crisi	
econòmica,	 totes	 dues	 amb	 un	 impacte	 molt	 ampli	 en	 la	 societat,	 a	 curt	 i	 llarg	 termini:	
augment	de	 la	pobresa,	augment	dels	problemes	de	salut	mental,	disminució	de	participació	
de	 les	dones	en	el	mercat	 laboral,	 augment	dels	 casos	de	 violència	masclista,	 infants	 i	 joves	
amb	dificultats	 per	 seguir	 l’educació	 amb	eines	 telemàtiques,	 etc.	 Si	 no	 es	 posen	 els	 coixins	
necessaris	 per	 esmorteir	 aquests	 efectes	 negatius	 (en	 forma	 d’ajuts	 econòmics,	 reforços	
docents,	ajuts	a	les	famílies,	ajuts	a	les	dones,	etc.),	tindran	un	impacte	immediat	en	la	salut	de	
la	població.	
	
	
4.	Conclusions	
	
L’any	2006	la	Unió	Europea	va	considerar	que	els	sistemes	de	salut	són	un	pilar	de	la	protecció	
social,	 de	 la	 cohesió	 i	 de	 la	 justícia	 social,	 i	 va	 assenyalar	 que	 la	 universalitat,	 l’accés	 a	
l’assistència	de	qualitat,	 l’equitat	 i	solidaritat	són	els	valors	europeus	compartits36.	El	sistema	
sanitari	 català	 és	 un	 element	 cabdal	 de	 cohesió	 social	 que	 està	 permetent	 assolir	 resultats	
excel·lents	en	termes	de	salut	de	la	població	amb	uns	recursos	econòmics	 limitats.	No	en	va,	
indicadors	 com	 l’esperança	 de	 vida	 i	 la	mortalitat	 infantil	 s’utilitzen	 per	mesurar	 el	 grau	 de	
desenvolupament	d’un	país.	És	conegut	també	 l’impacte	redistributiu	de	 la	despesa	sanitària	
en	 tant	 que	 prestació	 en	 espècie37.	 Ara	 bé,	 a	 Catalunya	 les	 amenaces	 són	 diverses	 i	
estructuralment	 fortes.	Per	 això,	 caldria	 començar	a	 adreçar	 les	mancances	que	 ja	han	 sigut	
identificades	aquí	 i	en	d’altres	documents,	com	l’informe	realitzat	recentment	per	un	comitè	
de	persones	expertes	que	prioritza	30	mesures	per	a	enfortir	el	sistema	de	salut	català38.	
	
En	cas	contrari,	el	risc	a	que	es	limiti	l’accés	als	serveis	sanitaris	és	gran.	Aquesta	limitació	pot	
tenir	diverses	 formes:	 limitar	 l’accés	a	determinats	col·lectius	 (amb	 les	conseqüències	que	 ja	
hem	 vist	 en	 l’exemple	 del	 RD	 1192/2012),	 limitar	 la	 cartera	 de	 serveis,	 augmentar	 els	
copagaments,	o	combinacions	de	totes	tres	coses.	En	cas	de	fer-se	això,	podria	arribar-se	a	la	
situació	paradoxal	d’estar	 limitant	serveis	efectius	a	persones	que	els	necessiten,	a	 la	vegada	
que	es	dona	accés	a	serveis	inefectius	a	persones	que	no	els	necessiten,	disminuint	clarament	
la	qualitat	 i	 l’eficiència	del	sistema	sanitari,	polaritzant	 la	societat,	 i	posant	en	risc	el	sistema	
sanitari	en	el	seu	conjunt.	
	
Els	economistes	tenim	dificultats	per	a	que	el	discurs	de	l’avaluació	econòmica	i	la	priorització	
de	serveis	segons	cost-efectivitat	sigui	entenedor.	Tot	i	que	això	seria	molt	desitjable,	tampoc	
és	un	impediment	per	a	fer	millor	les	coses:	cal	avaluació,	cal	deixar	de	fer	el	que	no	cal	fer	i	cal	
trencar	algunes	estructures	(social-sanitari,	compartir	dades,	compartir	pressupostos,	etc.).	El	
focus	s’ha	de	posar	en	aquells	grups	de	població	que	estan	pitjor	en	termes	de	salut,	educatius	
i	socioeconòmics,	tenint	en	compte	també	la	seva	perspectiva	de	vida39.	A	nivell	més	prosaic,	
cal	 seguir	 fent	 força	per	a	que	canviï	el	 sistema	de	 finançament	dels	 serveis	 sanitaris	 i	per	a	
que,	en	general,	el	sistema	impositiu	sigui	més	progressiu40.	
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Això	ha	d’anar	acompanyat	per	incrementar	la	inversió	en	atenció	primària	i	comunitària	–que	
ajuda	 a	 reduir	 les	 desigualtats	 en	 salut41,42-,	 i	 seguir	 treballant	 (fent	 un	 sistema	 sanitari	 de	
qualitat)	 per	 a	 que	 la	 societat	 segueixi	 valorant	 positivament	 el	 sistema	 sanitari	 públic	 i	
“votant”	per	a	que	es	mantingui	aquest	pilar	de	l’estat	del	benestar.	
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