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El sistema sanitari català, com a sistema nacional de salut, es caracteritza pel 
finançament per via dels impostos, la cobertura universal i gratuïta i l’equitat 
d’accés a la cartera de serveis. Aquestes característiques són les comunes en els 
models basats en sistemes nacionals de salut (Informe Beveridge), però amb uns 
trets complementaris; el model català presenta trets específics com la separació 
de funcions de planificació, finançament i provisió de serveis i la diversitat de 
proveïdors. Les bases que determinen les peculiaritats del sistema sanitari català 
es remunten a principis del segle passat, als períodes de la Mancomunitat i la 
Segona República.

A partir del traspàs de les competències de salut a la Generalitat de Cata-
lunya l’any 1981, s’inicià el procés de construcció del sistema, que configurà una 
xarxa única de serveis amb finançament públic i desenvolupà un instrument clau 
de planificació com és el Mapa sanitari. L’any 1990 s’aprovà per unanimitat la Llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya, que articula i dona cobertura legal al model 
sanitari català. Actualment, s’està valorant la idoneïtat d’elaborar una nova llei 
que doti el sistema d’instruments que donin resposta als reptes actuals de la salut: 
envelliment de la població, increment de les malalties cròniques, necessitat d’in-
corporar innovació, més expectatives de la població i increment de la despesa, 
entre d’altres.

Les característiques i, sobretot, els resultats han fet atractiu el sistema sa-
nitari més enllà de les nostres fronteres. Catalunya presenta una esperança de 
vida (dones: 86 anys, i homes: 80,3 anys), superior a la mitjana de la Unió Europea 
(dones: 83,3 anys, i homes: 77,8 anys) i de països com Suècia (dones: 83,8 anys, i 
homes: 80,2 anys) o Alemanya (dones: 83,2 anys, i homes: 78,6 anys). Altres resul-
tats que mostren la qualitat del sistema són les taxes de mortalitat per cardiopatia 
isquèmica o per malaltia cerebrovascular; en ambdós casos, Catalunya presenta 
taxes inferiors a les de països com Suècia o Alemanya. A banda dels bons resul-
tats en els indicadors d’efectivitat, la satisfacció de la ciutadania amb el sistema 
és elevada, tal com ho mostren dades del 2015, en les quals les persones usuàries 
puntuaven amb un 8,4 sobre 10 els serveis rebuts en l’àmbit hospitalari. 

Aquests bons resultats s’expliquen per múltiples factors, i la xarxa assis-
tencial i especialment els seus professionals són dos dels elements clau. Amb-
dós elements s’han vist afectats per la crisi econòmica. En el marc de la recessió 
econòmica, a partir de l’any 2010 es van dur a terme una sèrie d’ajustos pressu-
postaris que es van traduir en la reducció de les retribucions dels professionals i 
dels preus dels fàrmacs i les tarifes; l’endarreriment en els pagaments de centres 
concertats, farmàcia i proveïdors de béns i serveis, i la revisió (reducció) de les 
inversions previstes.

Els efectes de la crisi han agreujat el problema de sostenibilitat del sistema 
sanitari. El sistema presenta un dèficit pressupostari crònic, provocat per l’infrafi-
nançament des del traspàs de les competències de salut. Com a mostra d’aquesta 
situació, si comparem la despesa sanitària pública corrent sobre el PIB del nostre 
sistema (5,2 el 2014), observem que Catalunya se situa per sota de la mitjana de 
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la Unió Europea (6,7) i de l’OCDE (6,5), i de països com Alemanya (9,3), Suècia 
(9,3), Holanda (8,8), França (8,7), Regne Unit (7,9), Itàlia (6,9) o Portugal (6,0). En 
aquest sentit, Catalunya hauria d’incrementar la despesa destinada a salut per a 
representar un percentatge corresponent al nivell de riquesa del país. D’aquesta 
manera es faria convergir progressivament el nivell de despesa amb el de països 
amb un PIB per capita i sistemes sanitaris similars. 

A banda d’afectar la sostenibilitat, la crisi també ha tingut impacte sobre la 
xarxa de serveis sanitaris. El sistema es caracteritza per una àmplia xarxa de serveis 
(63 hospitals, 369 equips d’atenció primària, 73 centres ambulatoris de salut men-
tal, 79 centres sociosanitaris…) per tot el territori, que garanteix l’accessibilitat i la 
proximitat. Tal com hem apuntat abans, la reducció del pressupost destinat a salut 
va obligar a prioritzar, posposar i, fins i tot, aturar les inversions previstes. Trans-
corregut aquest període, algunes de les infraestructures que configuren el sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) requereixen una ac-
tualització (rehabilitació i millores). Aquest procés no només s’ha de centrar en les 
infraestructures, també ha d’abordar la reposició de tecnologies, per a renovar part 
dels equipaments dels centres que han quedat obsolets en aquests anys. 

Tal com s’apunta en la descripció del model, els professionals sanitaris 
són una peça clau per a explicar la qualitat i l’alt nivell de satisfacció de la ciu-
tadania amb el sistema. En el marc de la recessió econòmica i les mesures preses 
per a abordar-la, els professionals sanitaris han vist empitjorar les seves condici-
ons laborals, amb l’increment de la precarietat i la reducció dels salaris. Davant 
d’aquesta situació, és imprescindible realitzar un esforç per a millorar les condi-
cions laborals dels professionals que integren el sistema; de fet, ja s’han començat 
a desenvolupar mesures amb aquest objectiu. 

A banda d’aquest element conjuntural (tot i que important), ens trobem 
aspectes estructurals que determinen la gestió i planificació dels recursos humans 
en el sistema sanitari públic. Els principals elements que ens permetrien configu-
rar i desplegar una política de recursos humans i professionalisme, es defineixen 
des del Govern de l’Estat. En el context autonòmic, Catalunya té les compe-
tències limitades per a definir l’oferta universitària i de formació especialitzada 
(MIR), instruments sense els quals es fa difícil planificar a mitjà i a llarg termini, 
i anar ajustant les necessitats del sistema. D’altra banda, actualment la regulació 
de l’Estat tendeix a la uniformització entre les comunitats autònomes i ignora les 
realitats diferencials com les que presenta el sistema sanitari català. 

Tenint en compte la importància i el pes dels professionals en el disseny i 
el desplegament d’un sistema sanitari, seria recomanable crear un observatori de 
les professions sanitàries que analitzés de manera contínua les necessitats de pro-
fessionals. Així doncs, aquest observatori hauria de fer un seguiment del nombre 
de professionals, els perfils i les competències que haurien de desenvolupar per 
a adaptar-se als canvis dels processos assistencials i d’organització del sistema. A 
banda dels aspectes relacionats amb la planificació, és necessari revisar les compe-
tències i vincular-les a la categoria professional i al nivell retributiu. 
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Tot i que gran part de les competències en salut són exercides per les co-
munitats autònomes, l’àmbit dels professionals i les professions sanitàries no és 
l’únic àmbit en què el Govern de la Generalitat es veu limitat en l’exercici de les 
competències en salut. Actualment, una bona part de les polítiques del medica-
ment són definides pel Govern de l’Estat: la regulació, l’aprovació de productes i 
preus, la definició de la cartera, entre d’altres. 

Les polítiques de salut exterior són l’altre gran grup de competències que 
Catalunya no exerceix. En aquest àmbit s’estableixen funcions de control i ins-
pecció a les fronteres, exportació d’aliments i productes sanitaris, vigilància epi-
demiològica i vacunació internacional, entre d’altres. 

Deixant de banda l’impacte de la crisi i l’agreujament dels problemes de 
sostenibilitat, el sistema sanitari català, com bona part dels sistemes sanitaris oc-
cidentals, es troba davant una sèrie de reptes. Dos dels reptes més complexos són 
l’abordatge de les desigualtats en salut i la necessitat de garantir una atenció inte-
grada social i de salut. En aquest sentit, caldria avançar en el desplegament de les 
actuacions i els mecanismes necessaris per a assegurar una direcció més unitària 
dels sistemes de serveis socials i de salut. 
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