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Les llistes d'espera tenen solució
 

Les llistes d'espera, diagnòstiques i quirúrgiques, són el principal 

problema sanitari en tot l'estat espanyol. En els últims anys, com a 
resultat del pla de menyscapte, desmantellament i privatització del 

sistema sanitari, s'han incrementat fins a xifres impensables. 

 
Des que es va aprovar la Llei General de Sanitat al 1986, totes les comunitats 

autònomes, independentment del partit governant, s'han trobat amb aquest 

problema, i lluny de posar-hi solució, han evitat mesures radicals per 

resoldre-ho. La privatització engegada en aprovar la Llei 15/97 de “Noves 
Formes de Gestió” va agreujar encara més el problema. 

 

Durant els últims 30 anys els partits polítics han eludit publicar les dades de 
les llistes d'espera per comunitats, per tal d’evadir comparacions 

vergonyoses. És només a partir de 2016 que es comencen a oferir les xifres 

generals.  
 

Llista d'espera quirúrgica. Segons les últimes dades oficials estatals 

disponibles1, al juny de 2017 hi havia més de 604.000 persones en “llista 

d'espera estructural”, de les quals gairebé el 15 % esperaven més de sis 
mesos a ser intervingudes. Catalunya amb 157.000 persones, Madrid 59.000 

i Comunitat Valenciana 58.000. Aquestes comunitats, amb major 

privatització, aporten gairebé la meitat de les persones.  
 

Respecte a 2008 (364.000 persones) les xifres gairebé s'han duplicat2, 

mentre que el temps mitjà d'espera ha passat de 71 dies a 104, cosa que fa 
indubtable que les retallades realitzades en els últims 10 anys han afectat 

greument al sistema. 

 

Catalunya amb 22 per 1.000 habitants, Extremadura amb 20, Múrcia amb 19, 
Castella La Manxa amb 18, i Canàries i Astúries amb 17 per 1.000 persones 

pendents d'intervenció encapçalen aquesta desgraciada classificació. 

Respecte a l'espera de més de 6 mesos, canaris i castellà manxecs amb el 33 
%, i catalans amb el 25 % es situen capdavanters. País Basc i Astúries 

asseguren no tenir cap pacient esperant mes de 6 mesos. 

 

A aquestes 604.000 persones caldria sumar un 20 % més (persones que han 
rebutjat ser operades en centres privats i són excloses de la llista d'espera 

estructural, i els pacients “transitòriament no programables”), per la qual 

cosa la xifra real podria ser propera a 750.000 persones. 

                                                
1
  Ministeri de Sanitat y Consum. Dades a 30-06-2017 

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores_Resumen_Junio

_2017.pdf 

 
2
 Ministeri de Sanitat y Consum. Dades a 31-12-2008 

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/listaDiciembre08CI2.pdf 

 

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores_Resumen_Junio_2017.pdf
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores_Resumen_Junio_2017.pdf
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/listaDiciembre08CI2.pdf


Llista d'espera diagnòstica. Les últimes dades oficials compten 1.863.070 

persones en espera d’una primera consulta amb l'especialista, és a dir una 

taxa de 44 per 1.000 habitants, amb un temps mitjà d'espera de 58 dies. 

Canàries amb 107 i Catalunya amb 87 dies d'espera mitjana són els territoris 
amb pitjors dades, davant dels 20 dies del País Basc. D'altra banda, signe del 

detriment que pateix el sistema sanitari canari, el 85 % dels seus pacients 

esperen més de seixanta dies a la primera consulta. Cantàbria ocupa el segon 
lloc amb un 76,4 %. 

 

Aquestes xifres, vergonyoses, impliquen greus danys potencials per a 
aquells que es veuen obligats a esperar. Fins i tot pot ocórrer que hi hagi 

persones que morin abans de ser ateses. Malgrat tot, aquestes xifres no 

són reals. El sistema fa servir diverses estratègies per falsejar les dades, ja 

sigui mitjançant el retard planificat de l'entrada a la llista, el bloqueig i 
tancament d'agendes, la utilització de “baguls” on es guarden les cites de 

persones que havent rebut la indicació del facultatiu no entren en la llista 

“oficial”, fins a diferents tipus de pressions per demorar la indicació3.  
 

Per tant, l’empitjorament provocat durant els últims anys, ha generat que el 

“coll d'ampolla”  hagi passat de les intervencions quirúrgiques, al procés 
diagnòstic (primera cita amb l'especialista), retardant encara més la possible 

resolució dels problemes de salut4. 

 

Un dels objectius d'aquesta estratègia planificada de deteriorament és la de 
“empènyer” a sectors de població, que disposen de certa capacitat 

econòmica, cap a les assegurances i mútues privades, en una espècie de 

“fugida” del sistema “públic”. Tot i la “crisi econòmica”, s'ha passat de 5,3 
milions de persones amb una assegurança sanitària privada en 2006, a 7 

milions en 2016, és a dir d'1,7 milions més de persones (un 32% 

d'increment), mentre que la recaptació per primes va augmentar en 2.206 
milions d'euros en el mateix període (un increment del 74,89%). 

 

Tot i que hi ha petites variacions segons les fonts (dades de 2016) les 

Comunitats Autònomes que tenen una major penetració d’assegurances 
privades són: Madrid un 33%-34,4% i Catalunya un 28%-32%, Balears 

30,9% i País Basc amb 30,6%. Cantàbria i Navarra amb 9,7% estan a la 

cua5, mentre que la mitjana estatal se situa al 20,6 %.  

                                                
3
 Existeixen diferents sistemes. Per exemple, els "baguls informàtics". La persona d’administració 

pot incloure pacients en la llista fins a un cert nombre, passat el qual el sistema bloqueja l’admissió de 
persones, que passen a una espècie de “bagul informàtic” on queden retingudes fins que la llista d’espera 

disposa de “forats”. Una altra estratègia, és la generació de "carpetes físiques " on s'emmagatzemen les 

peticions fins que s'obre la llista d'espera o es disposen d’horaris a les agendes. Un sistema molt freqüent és 

comunicar al pacient que no pot obtenir cita en aquell moment i "que ja el trucaran". En aquest temps, la 

persona roman en un limbe: amb indicació mèdica, però sense estar realment a la llista d'espera. 
4
 Cada cop ens comuniquen més casos contrastats de pacients amb sospita de malalties greus en què 

les seves proves diagnostiques s’han demorat fins a 4-5 mesos, o pacients amb càncer confirmat, les 
intervencions quirúrgiques dels quals han estat demorades durant mesos. 
5
  Taxes de penetració de les assegurances de salut per Comunitats Autònomes. Informe Estamos 

Seguros 2016. UNESPA 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/unespa-web/main-

files/uploads/2017/06/Informe+2016+Estamos+Seguros.pdf 
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Malgrat tot, és possible afrontar el problema de les llistes d'espera i reduir-les 

en gran part, millorant el dolor dels pacients i les seves famílies, i fins i tot 

minvant la despesa sanitària. Però això exigeix prendre una sèrie de mesures 

de sentit comú, començant per utilitzar el 100 per 100 dels recursos existents 
al Sistema Nacional de Salut. Quiròfans, alta tecnologia diagnòstica, 

laboratoris, consultes, han de ser utilitzats com a mínim de 8 a 21 hores6 per 

treure’n rendiment. Això col·lisiona directament amb els interessos particulars 
que s’han instal·lat amb molta força dins de l'Administració Sanitària:  

 

1) Creació d'un torn de tarda als hospitals en les categories 
necessàries. Al contrari que l'atenció primària, on algunes localitats 

disposen de torns de matí i tarda, als hospitals, a partir de les 15 hores, 

solament romanen metges de guàrdia fins a les 8 del matí. La jornada de 

tarda, de 15 a 21 hores passa a ser un temps en el qual molts recursos 
solament s'utilitzen si existeix una urgència. La instauració d'aquest torn 

per als metges, com ja tenen la resta de les categories, implicaria: 
a) Crear ocupació en les especialitats mèdiques que siguin necessàries i 

en altres categories. 

b) Reduir les llistes d'espera del sector públic. 

c) Evitar el malbaratament que suposa que professionals la formació dels 
quals ens ha costat entre 250.000-300.000€ migrin a altres països.  

 

2) Supressió de les “hores extres”7. La realització d'activitat fora de la 

jornada ordinària, generalment a les tardes com a mètode per reduir les 
llistes d'espera, seria innecessària ja que hi hauria professionals, amb 

ocupacions dignes fent aquest treball i optimitzant els recursos del 

sistema. 
 

3) Incompatibilitat absoluta públic-privat. Establiment d'incompatibilitats 

mèdiques absolutes per evitar la parasitació del sistema públic. És 
inconcebible que el sistema sanitari públic permeti aquesta doble 

vinculació. Quina empresa automobilística, per exemple, permet que els 

seus enginyers treballin per a la competència? En el sistema públic s'ha 
permès i s’ha donat lloc a la corrupció publico-privada que tots coneixem. 

 

4) Supressió dels concerts amb centres privats. Implica la derogació de 

l'article 90 de la Llei General de Sanitat8. Amb l’excusa de “complementar” 
i “recolzar” al sistema públic, des del 1986 s'ha utilitzat aquest article per 

derivar als centres privats pacients rentables, intervencions senzilles, 

proves diagnòstiques, etc., mentre als centres “públics” es queden les 
patologies complexes o “no rendibles”. A més, el seguiment de les 

                                                
6
 No es admissible que certa alta tecnologia, com els PET, funcionin en alguns grans centres menys 

de 7 hores al dia. 
7
 A tot l’estat existeix, des de fa dècades aquest sistema pervers, en part alimentat per determinats 

sectors i posat en marxa pels polítics en moltes ocasions davant comicis propers. En essència son hores fora 

de la jornada ordinària que es paguen als professionals o econòmicament o amb temps lliure. 
8
  Artículo 90 1. Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a 
ellas. A tales efectos, las distintas Administraciones Públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la 

utilización óptima de sus recursos sanitarios propios. 

 



intervencions i les seves complicacions recau amb posterioritat en el 

“sector públic”, no en els centres privats que han realitzat la intervenció. 

Suprimir concerts produiria un estalvi considerable i una millora de la 

qualitat de l'atenció atès que les intervencions en centres privats tenen 
pitjors resultats 9,10, són més cares11 i, en moltes ocasions són realitzades 

per facultatius diferents als que fan el  diagnòstic i seguiment als pacients.  
 

5) Establiment de garanties i terminis per a l'atenció, similars en tot 

l'estat, independentment del lloc de residència. 

És absolutament necessari acabar amb les enormes diferències en 
l'atenció. Tres dècades després de la Llei General de Sanitat, les 

diferències entre Comunitats Autònomes són vergonyoses i van en 

augment. Les diferències de finançament sanitari per territoris, i per tant 

en la despesa per pacient ha donat lloc a serveis sanitaris de primera i uns 
altres més propers al tercer món. Hi ha diferències denigrants en l'accés al 

sistema i en les llista d'espera, que es tradueixen en morbiditat i 

mortalitat innecessàries. S’han d’establir terminis similars per l'accés a les 
proves diagnòstiques i a la cirurgia.  

 

6) Assignació automàtica i lliurament d'un codi al pacient en el 
moment de la decisió clínica de petició de prova diagnòstica o 

d’intervenció. Per evitar els ”llimbs”, “pre-llistes”, i altres sistemes 

d'enginyeria, utilitzats per tots els serveis autonòmics de salut per 

maquillar i retardar l'entrada dels pacients en la llista d'espera, s’ha de 
lliurar al pacient en el moment de la indicació, algun tipus de document 

que permeti assegurar l'entrada automàtica en la llista d'espera i el seu 

seguiment posterior per part del pacient. 
 

7) Democratització del sistema. Transparència absoluta i accés 

senzill a totes les dades d'activitat, qualitat, despesa, 
adjudicacions, del Sistema Nacional de Salut. Polítics i gestors 

oculten totes les dades sensibles que permeten conèixer el funcionament 

real del sistema. No és possible accedir a les dades d'activitat 

desagregades, per serveis o professionals, indispensables per conèixer la 
utilització eficient dels recursos. Tampoc és possible accedir a les dades 

econòmiques desagregades, a la despesa de moltes compres, al preu dels 

medicaments i moltes altres licitacions. 
 

LES LLISTES D'ESPERA MATEN 
 

HOSPITALS INFRAUTILITZATS, PACIENTS ESPERANT 

 
DEROGACIÓ DE LA LLEI 15/97 I DE TOTES AQUELLES LLEIS 

AUTONÒMIQUES QUE PERMETEN LA PRIVATITZACIÓ 
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  Devereux,PJ, CMAJ, may 28, 2002. A systematic review and meta-analysis of studies comparing 

mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals. 
10

  Devereaux PJ, JAMA. 2002 Nov 20;288(19):2449-57. Comparison of mortality between private 
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  Cecilia Quercioli et al.. J of Epidemiol & Comm Health. 2012. The effect of healthcare delivery 

privatisation on avoidable mortality: longitudinal cross-regional results from Italy: 1993-2003 


