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CAMPANYA ACTIVITAT PRIVADA EN CENTRES SANITARIS PÚBLICS

1. Per què aquesta campanya?

Origen

El passat mes de març de 2015 el Servei Català de la Salut,CAT Salut, emetia la Instrucció 5/2015
que permetia fer activitat privada als centres sanitaris de la xarxa pública. La instrucció entrava en
vigor  l'1  d'abril  de  2015  i  va  quedar  suspesa  per  ordre  del  Parlament  el  7  de  maig  de  2015
mitjançant una resolució que deixa "sense efecte" fins que no "sotmeti a debat i aprovació en seu
parlamentària la regulació de l'activitat sanitària privada en centres sanitaris del Sistema Sanitari
Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT)".
És  important  remarcar  que El  SISCAT ho  configuren  pràcticament  tots  els  hospitals  i  centres
sanitaris de Catalunya: els que gestiona el Institut Català de la Salut (ICS) -els 8 grans hospitals
públics i 470 unitats d'atenció primària-, la resta de centres públics, així com aquells de titularitat
privada que prestin serveis previstos en el Pla de Salut de Catalunya, i els consorcis públic-privats.
Per tant, es possibilitaria la realització d'activitat privada a tots els centres sanitaris públics.

Actualitat

La voluntat de fer activitat privada als centres sanitaris i a les instal·lacions públiques torna a estar
sobre la taula. El punt 31. del pla de xoc de Junt pel Sí estableix que:
“L’assistència  sanitària  privada  en  centres,  serveis  i  establiments  del  SISCAT  és  una  font
d’ingressos pel sector sanitari  públic  –si  es regula adequadament-  té un impacte positiu  en la
reducció de les llistes d’espera” 
A la pràctica i segons el seu calendari, la Instrucció 5/2015 estava previst que s’aprovés durant el
primer trimestre de 2016. No s'ha aprovat però ens consta que s'està treballant en la mateixa.

L'actual conseller de Salut, Toni Comin, i el seu assessor David Elvira defensen que a partir d'ara
els centres públics puguin oferir serveis sanitaris privats de tot tipus,  fins i tot els que no es
trobin contemplats en la Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut ,  a persones que no
tinguin la condició d'assegurats, però també a aquelles que vulguin renunciar a la cobertura
pública per ser ateses com a pacients privats.

Aquesta Instrucció és un atac frontal al sistema sanitari públic, una mostra més de la privatització i
externalització  de  serveis  bàsics  i  la  voluntat  constant  de  gestionar  la  salut  sota  criteris
mercantilistes i economicistes. 

Per aquests motius iniciem la campanya, per defensar un cop més el sistema sanitari públic en
la seva totalitat i portar al carrer, a la gent, la lluita per la seva salut. 
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2. En quin context ens trobem?  

El desmantellament de la Sanitat Pública i el negoci de la Privada

La  instrucció  5/2015  del  CatSalut  on  s'inspirava  la  voluntat  de  realitzar  activitat  privada
especificava que s'haurà de garantir la separació de l'accés entre la cobertura pública i els serveis
privats, “per evitar derivacions no legítimes i també evitar la competència deslleial”. 
No tenim clar com es garantirà tal aspecte, ni ens ho creiem. Tenim com a exemple Barnaclínic, una
clínica  que  ofereix  sanitat  privada  a  l'Hospital  Clínic.  Ha generat  una  doble  llista  d'espera:  la
pública, i la d'aquells que pagant són atesos amb celeritat. La Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat
ha rebut diverses denúncies que  els propis metges públics de l'hospital ofereixen passar a la
privada als pacients que han d'esperar per a una operació.

Cal dir que aquesta voluntat de fer activitat privada arriba després d'anys intensos de retallades i de
precarització  de  la  sanitat  pública  i  d'afavoriment  deliberat  de  la  sanitat  privada.  Des  del
començament  de  la  crisi,  els  centres  sanitaris  total  o  parcialment  públics,  han  vist  els  seus
pressupostos minvats de forma important, comprometent en alguns casos la pròpia viabilitat del
centre. Des de 2010, el pressupost del Departament de Salut s’ha aprimat més de 1.000 milions
i ha passat d’un total de 9.548 milions als 8.467 d’enguany, un 11,3% menys. Mentrestant,  s’ha
disparat el nombre de derivacions de pacients cap a centres privats –més de 16.000 només el
2014–,  així  com el  negoci  amb fons públics  de  grups  amb ànim de lucre,  amb IDC Salud
(l’antiga Capio) com a màxim exponent. El grup ha passat d’ingressar menys de 56,5 milions el
2008 –a través dels convenis o contractes amb el Servei Català de la Salut– a ingressar-ne gairebé
82 el 2013, un 45% més.  

La retallada en el  pressupost de Salut ha comportat el  tancament de quiròfans i  llits  i  la
reducció de personal. El desembre de 2010 hi treballaven 41.729 persones, mentre que, el mateix
mes  de  2014  la  xifra  era  de  36.070,  això  implica  5.659  persones  menys  (13,6%).  Com  a
conseqüència lògica de la tisorada,  les llistes d’espera per a les operacions quirúrgiques es van
disparar  i  només es  van començar  a  reduir  significativament  durant  l’any passat,  però a  canvi
d’augmentar  el  negoci  sanitari  privat.  De les  16.253 pacients  derivades  a  centres  de  titularitat
privada (reconeguts per Salut el febrer de 2014), al voltant de la meitat van anar a parar al Sagrat
Cor,  la  Clínica del  Vallès  i  l’Hospital  General  de Catalunya,  propietat  de la  multinacional IDC
Salud. El grup pertany al fons de capital risc CVC Capital Partners i el seu volum de negoci amb
l’administració catalana no ha deixat  de créixer  els  darrers  anys:  acumula més de 355 milions
només en el període 2010-2013.
A l’Hospital de Mataró, les derivacions d’operacions quirúrgiques cap a centres de l’IDC Salud
–en aquest cas, l’Hospital Sagrat Cor i el General de Catalunya–  han crescut any rere any. El
2012, van ser 115; l’any següent, 271, i el 2014, 300 intervencions de cataractes, septoplàsties,
pròtesis de genoll i de maluc. També s’envien pacients a altres centres privats, com la Clínica Plató i
l’Hospital Sant Rafael. Segons dades d’activitat del mateix Cat Salut, per exemple, el 2014, d’una
llista d’espera per a pròtesis de genoll de 538 persones, se’n van operar 151 a l’Hospital de Mataró i
75 a l’Hospital General de Catalunya.

Aquest panorama ens dibuixa que més del 24% del  pressupost de salut,  en concret  2.450
milions  d'euros  es  deriven  a  la  sanitat  privada.  I  això  genera  una  xarxa  de  sanitat  privada
parasitària ja que les mútues i altres empreses privades poden prestar serveis als seus clients sense
haver  d'assumir  costos  d'inversió  en  infraestructures,  per  tant  els  hi  surt  més  barat  i  poden
aconseguir més clients oferint preus més baixos.
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3. Quins arguments utilitzen per defensar l'activitat privada als centres sanitaris públics?

Darrere de la defensa acarnissada de l'activitat privada als centres sanitaris públics trobem David
Elvira,  actual  director  del  CatSalut,  i  membre  del  Consell  Assessor  per  a  la  Sostenibilitat  i  el
Progrés del Sistema Sanitari (Casost). Elvira, en un informe del juliol del 2015,  proposa que tots els
centres  de  la  xarxa  pública  s'obrin  a  la  sanitat  privada.  La  justificació:  la  «sostenibilitat
econòmica»  del  sistema i  assenyalen  que  la  falta  d'  “un  augment  del  finançament  públic  del
sistema sanitari”  obliga  a  impulsar  mesures  com donar  entrada a  la  sanitat  privada els  centres
públic.

L'informe apunta que, a l'hora de regular l'activitat privada al SISCAT, cal tenir en compte, a més
dels serveis reconeguts en la cartera pública i dels que n'estan fora, les “cessions d'espais o recursos
mitjançant lloguer d'espais o equipaments no utilitzats  en aquest moment per  la pública”.  Amb
aquest apartat, el Casost blinda una pràctica molt comuna durant els anys de Boi Ruiz al capdavant
de Salut:  els quiròfans que es tanquen a les tardes per a la sanitat pública a causa de les
retallades s'obrin per a pacients de pagament. Aquesta pràctica va generar, segons treballadores i
treballadors i entitats socials del sector, una sanitat a dues velocitats, una per a pacients públics i
una altra per a privats dins d'hospitals finançats amb els impostos de totes.

Ens trobem doncs davant una mostra més de la voluntat política  de gestionar la nostre Salut sota
criteris de mercat i purament econòmics. Sembla que el sistema públic s’ha convertit en una llossa
per les institucions i interessa que siguin organismes privats els que ho gestionin. Estem caminant
sense cap aturador cap a un model igual al Americà on la salut és un privilegi o un dret segons la
teva cartera.  S’ha de posar sobre la taula i al carrer, un cop més, la defensa i la lluita per la
salut i la sanitat de totes.
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4. Perquè rebutgem l'activitat privada als centres sanitaris públics? 

Arguments de la campanya i de les octavetes

 Es permetrà la realització d'un 49% d'activitat privada als centres públics, com passa
actualment als consorcis sanitaris. Això suposa un procés de privatització intolerable ja que les
mútues  cada  cop  ocuparan  major  quota  de  "mercat".  A més,  tenint  en  compte  les  restriccions
pressupostàries, el  sistema públic tendirà a retallar  serveis que no pot mantenir  en retiment del
sistema privat que si els podrà mantenir.

 Empitjorarà  l'atenció  assistencial. Els  centres  sanitaris  hauran  d'assumir  més  activitat
després d'anys de retallades i tenint en compte les mesures pressupostàries estatals que prohibeixen
la contractació de personal:

 Hi haurà els  mateixos treballadors per més servei,  ja  que hauran d'acceptar els  pacients
privats, augmentant així la càrrega de treball. 

 Es retallarà en recursos físics i materials. Les infraestructures públiques “es reservarà” per
atendre als pacients privats.

 Es contractaran treballadors en precari per poder fer front a l'augment de la demanda.

 L'activitat privada als centres públics  no millorarà la teva atenció sanitària,  més bé al
contrari, l'empitjorarà. Es generaran dos velocitats o circuits d’atenció dins dels centres públics,  per
una banda la saturació de l’entrada pública i per l’altre, la celeritat de l’entrada privada. Això pot
comportar, com ja em vist amb Barnaclínic, que els propis professionals recomanin el circuit privat
als pacients.

 Suposarà una major llista d'espera. Les persones pendents de proves, visites, consultes, o
intervencions  hauran  d’esperar  encara  més  ja  que   el  personal,  els  recursos  i  els  materials
s’ocuparan  també d’ aquesta nova activitat privada.  

 Farà augmentar la desigualtat. L'increment de la desigualtat es pot produir en persistir
l’augment de les llistes d’espera que han crescut un 43% degut a les retallades i on a més les “dades
oficials”  no  coincideixen  amb  les  “dades  reals”.  Els  centres  hospitalitaris  més  importants  de
Catalunya han reduït l’activitat d’intervencions quirúrgiques en un 11% entre el 2010 i el 2013.
Això significa que un de cada deu pacients  d’aquests  hospitals  no ha rebut  atenció en aquests
centres, sinó que se’ls ha derivat a d’altres de privats. Això en la pràctica vol dir que aquells que
tenen recursos poden pagar per evitar  les llistes d’espera o accedir  a sanitat  privada mentre les
classes populars assistim a una sanitat pública cada cop més retallada i per tant que ens tracta de
manera desigual en funció dels nostres recursos econòmics.

  Les treballadores  hauran de fer prestamisme laboral. Les  treballadores  dels  centres
públics treballaran per privats quan això és il·legal. Si es vol evitar això, la institució pública ha de
contractar  treballadors  perquè  només  prestin  servei  a  les  privades...  però  llavors,  aquests
treballadors  perdrien  tota  consideració  de  "treballadors  públics"  ja  que  no prestaran  cap  servei
públic,  sinó  un  servei  a  una  empresa  mercantil  aliena.  Ens  trobem aquí,  un  cop  més,  amb el
confusionisme habitual entre allò que és públic o privat, però que acaba beneficiant clarament a les
empreses amb ànim de lucre.
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 Les instal·lacions pagades amb recursos públics estaran al servei dels interessos econòmics
privats. Es blinda una pràctica molt comuna durant els anys de Boi Ruiz al capdavant de Salut: els
quiròfans que es tanquen a les tardes per a la sanitat pública a causa de les retallades s'obrin
per a pacients de pagament.  Aquesta pràctica va generar,  segons treballadores i  treballadors i
entitats socials del sector,  una sanitat a dues velocitats, una per a pacients públics i una altra
per a privats dins d'hospitals finançats amb els impostos de totes.

 L'activitat privada als centres sanitaris públics fomentarà la competència centres públics
amb  els  privats:  en  tenir  els  centres  sanitaris  públics  la  voluntat  d'aconseguir  clients  en
competència amb els centres sanitaris privats, es produirà una competència de preus entre ambdós
centres per aconseguir major quota de mercat. Així per poder competir amb altres proveïdors haurà
de ser igual d’àgil que les empreses privades. La competitivitat també està lligada a la rebaixa
de la qualitat assistencial i a la qualitat laboral dels treballadors i treballadores ja que per ser
competitius es busca abaratir costos.

 Considera la sanitat i la salut com una mercaderia subjecta a criteris economicistes .
Amb l'adopció de criteris de "sostenibilitat" el concepte de "servei públic" es dilueix en favor del
concepte de "servei de mercat" on la rendibilitat del sistema sanitari es basa en tenir menys pèrdues
que ingressos. S’abandona així la gestió de la sanitat sota criteris assistencials, de bona qualitat dels
serveis oferts i en base a indicadors de bona salut. Es converteixen les persones en mercaderies i es
transformen els serveis bàsics i comunitaris en empreses financeres. 

 Suposa confusió d'interessos públics i  privats i  facilita corrupteles. Que una mateixa
infraestructura,  i  personal sanitari  hagin de respondre a interessos públics i  a  interessos privats
facilita que es confonguin aquests dos ja que no s'estableix una línia de separació clara sobre on
comença lo privat i on acaba. Recordem que el confusionisme d'interessos públics i privats és una
de les conductes facilitadores de la corrupció en sanitat dels últims anys: casos com INNOVA de
Reus, o el de corrupció associat al Consorci del Maresme i La Selva són un exemple de no establir
la separació entre lo públic i lo privat. Aquesta confusió permet de gestionar lo públic com si fos
privat en la busca del màxim benefici econòmic personal, com si d’una empresa es tractés.

4. Què pretenem amb aquesta campanya?

a) Sensibilitzar i donar a conèixer la intenció de l'actual Govern de seguir amb els plans de
l'anterior i autoritzar l'activitat sanitària privada als centres sanitaris.

b) Explicar l’afany de mercantilitzar la nostre salut i que aquesta es gestioni no sota criteris de
qualitat assistencial, sinó sota criteris econòmics. 

c) Aturar definitivament  la voluntat de fer activitat sanitària privada als centres públics.

d) Dotar pressupostàriament  als  centres  de  salut  perquè  no  hagin  de  recórrer  a  la  sanitat
privada per generar ingressos.

5. Quines accions proposem?

 Primera Fase: presentació campanya, agitació i recollida de signatures
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(aproximadament tres/quatre mesos segons signatures)

La campanya es presentaria públicament el 25 de maig en Roda de Premsa. Aquell mateix dia 25
s'intentaria  tenir  el  major  número  de  llocs  possibles  habilitats  als  centres  de  salut  per  recollir
signatures. 

Des de la data de rebuda de la circular fins el 25 de maig intentar reunir-vos, entrevistar-vos amb els
diversos  espais  mobilitzats  en  defensa  de  la  sanitat  pública  de  la  vostra  territorial  per  tal  de
presentar-los la campanya. Si és possible, amb les treballadores i treballadors dels centres sanitaris
de les vostres territorials, amb les associacions de veïnes, sindicats, plataformes, etc.

El material del qual disposem és:
 Instruccions per muntar les taules de recollida de signatures.
 Argumentari general sobre la campanya.
 Cartells amb el lema de la campanya: Fora privada de la pública, que trobareu adjunt.
 Octavetes explicant perquè l'activitat privada als centres sanitaris empitjora el nostre dret

d'accés a la sanitat pública.

Per fer la difusió de la campanya:
 Actuació directa ens els centres de salut ja siguin hospitalaris com d'atenció primària:

o Encartellar centres de salut per donar visibilitat a la campanya.
o Repartir les octavetes informatives a la ciutadania i també als professionals.
o Aprofitar  la  recollida  de  firmes  per  explicar  l’argumentari  i  sumar  gent  a  la

reivindicació.
 

 Muntar parades fixes de recollida de signatures, si és possible.
o  Per exemple als casals populars o locals de la CUP.
o Sindicats o plataformes del territori que disposin d’espai propi fix.

*Repartiu el material i recolliu les signatures de manera prioritària al centres de salut.

Si esteu interessades, el grup de treball de sanitat de la CUP, compta amb una bossa de ponents
per fer xerrades per explicar exactament en què consistirà la decisió sobre permetre l'activitat
privada als centres sanitaris públics i quin impacte tindrà sobre el nostre dret d'accés a la sanitat
pública. Ens les podeu demanar aquí: sanitat@cup.cat

 Segona Fase: trasllat al govern i a les institucions, per la prohibició de l'activitat privada als
centres de salut públics.

Recollides les signatures es traslladaran al govern i també es mirarà de generar mocions i altres
accions  institucionals  per  reclamar  la  retirada  definitiva de la  mesura i  també la  prohibició de
realitzar activitat privada als centres sanitaris públics.

Aquesta  fase  està  encara  en  procés  de  definició  pel  grup  de  treball  i  dependrà  del  gruix  de
signatures que siguem capaces de recollir.
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INSTRUCCIONS PER RECOLLIR SIGNATURES DE LA CAMPANYA

1. Assumir la campanya i  definir a nivell territorial a quins centres (hospitals i CAP’s)
s’anirà a fer acció directa. Un cop definit enviar un correu a: sanitat@cup.cat . 
Ens permet saber quin abast ha tingut la campanya i a quins centres hem arribat.

2.  Cerca un lloc fix de recollida de signatures (casals, sindicats, plataformes....) que es pugui
publicitar  a  la  web  de  la  campanya:  https://lanostrasalut.wordpress.com/ I  al  nostre
facebook: https://www.facebook.com/cupsanitat/
L’objectiu és disposar dels màxims llocs fixes de recollida de firmes per aquelles persones
que no firmin al  moment quan fem l’acció directa  als  centres,  o  que s’assabentin de la
campanya a partir de la difusió via Internet i mitjans de comunicació.

3. Traslladar  la  campanya  a  plataformes  i  col·lectius  amb  afinitat  a  la  CUP però  plurals.
L’objectiu és que assumeixin la campanya per recollir el màxim de signatures i obtenir uns
resultats significatius.
En cas  que  la  presència del  logo de la  CUP pugui  impossibilitar  assumir  la  campanya,
disposen del material editable a la web per assumir la campanya sense vinculació directe a la
organització.

4.  Assegura't de  disposar de cartells i d'octavetes de la campanya. En cas que no hagis
pogut trobar-los, envia un correu a: sanitat@cup.cat

5.  Tens a la teva disposició l'argumentari general de la campanya, què volem? Que no es dugui
a terme la voluntat del govern de JxSí de realitzar activitat sanitària privada als centres de
salut públics, i també que es prohibeixi que es realitzi.
En cas  de dubtes,  el  grup de treball  de sanitat  de la  CUP,  compta amb una bossa de
ponents per fer xerrades per explicar exactament en què consisteix la campanya.

6.  Trobaràs adjunt el full de recollida de signatures, també el pots descarregar de la pàgina
web: https://lanostrasalut.wordpress.com/ així com els cartells i les octavetes.

7.  Emplenats  els  fulls  de  signatures  pots  passar  a  entregar-los  a  qualsevol  dels  llocs  de
recollida fixes que consten publicats a la pàgina web o enviar-los per correu a la següent
adreça: Carrer Casp 180, 08013 de Barcelona.

8. Els diferents nuclis que portin a terme la campanya, poden vehicular mitjançant els alliberats
territorials l'entrega de les signatures perquè aquests ho traslladin a la Seu Nacional de la
CUP: Carrer Casp 180, 08013 de Barcelona.
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Envieu els formularis plens a la següent adreça: Carrer Casp 180, 08013 de Barcelona

FORA PRIVADA DELS CENTRES SANITARIS PÚBLICS
Ens afecta a totes, ens precaritza a totes, ens perjudica a totes

La Conselleria de Salut de la mà de Toni Comín treballa perquè els centres públics
puguin oferir serveis sanitaris privats a persones que no tinguin la condició
d’assegurats,  i  també  a  aquelles  que  vulguin  renunciar  a  la  cobertura
pública per ser ateses  com a pacients  privades. Es permetrà  la realització
d’un 49% d’activitat privada als centres públics, inspirant-se en la instrucció
5/2015 que permetia fer activitat sanitària privada als centres sanitaris de la xarxa
pública  i  que  va  quedar  suspesa  per  ordre  del  Parlament  el  7  de  maig  passat
mitjançant una resolució que deixava "sense efecte" fins que no "sotmeti a debat i
aprovació en seu parlamentària la regulació de l'activitat sanitària privada en centres
sanitaris del SISCAT”. 

Els signants ens manifestem en contra de permetre que es faci activitat 
privada en els centres sanitaris públics i, per tant, exigim que es derogui 
definitivament la instrucció 5/2015.

En cap cas, en cap circumstància, aquestes dades seran cedides ni comercialitzades a 
tercers. Candidatura d’Unitat Popular. 2016.

Nom i cognoms DNI Signatura
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