
ESTUDI D’OPINIÓ DELS SOCIS DE PLE DRET DE FOCAP SOBRE CANVIS A 

L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Introducció

En els últims mesos el  Departament de Salut ha manifestat la intenció de fer canvis en l'Institut 

Català de la Salut (ICS) en el marc d’un procés de transformació del sistema sanitari català que 

ha quedat recollit en el Pla     de     Salut     2011-2015.     

El Parlament de Catalunya va aprovar la llei 8/2007, per consens de tots els grups 

parlamentaris, amb la finalitat de modificar aspectes legals i normatius per adaptar l'ICS als 

nous requeriments sanitaris, fer-lo més àgil i possibilitar formes de gestió autònoma per part 

dels professionals. Aquesta llei, que va constituir l'ICS com a empresa pública,  no s'ha acabat 

de desenvolupar mai. Les experiències força exitoses en resultats de salut i satisfacció dels 

professionals que s'han dut a terme en els anys 2008-2010 no s'han fet extensives al conjunt de 

l'ICS i s'han anat desvirtuant mica a mica. 

A finals de 2011 es va conèixer per la premsa un document de treball de   La     governança     de     l'ICS   

que anunciava “un gir de 180 graus en l'actual model de la institució, es planteja el pas d'un 

model clàssic piramidal centralista a un model de descentralització i sinèrgies, sense perdre la 

capacitat de transparència, control i equitat”. Preveia entre altres coses la divisió de l'ICS en 

diverses empreses, i la possibilitat de fer empreses participades per professionals o altres 

entitats públiques o privades.  Aquest document va generar debats a la premsa general i entre 

els professionals, però sobretot va  generar moltes preguntes  i alarmes sobre el caràcter dels 

canvis que es volien engegar i les seves conseqüències. És en aquest moment quan la junta 

directiva del FoCAP es planteja fer un qüestionari de preguntes als socis de ple dret per tal de 

copsar-ne la seva opinió i recollir-la en un posterior pronunciament de l'entitat. 

A finals de febrer, el Consell d'Adminstració de l'ICS, presidit per Josep Prat aprova el document 

definitiu  La     reformulació     de     l'Institut      Català     de     la     salut    en el qual es concreten els canvis que 

tirarà endavant el govern: constitució del Grup ICS amb unes 22 empreses filials i definició de 

funcions molt genèriques que deixen molts interrogants respecte el futur “real” que ens espera. 

Aquest estudi presenta els resultats de l'anàlisi de les respostes de 29 socis del FoCAP a les 

preguntes que se’ls van plantejar. Gràcies a tots els qui heu participat.
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TAULA RESUM DE LES RESPOSTES

1. Quines noves funcions i competències creus que hauria d’assumir l'APS a curt-mig 

termini?

. Lideratge, atenció integral i resolució

. Compra de serveis d’atenció secundària i proves complementàries

2. Creus que la divisió de l'ICS en diverses empreses pot augmentar la seva eficiència? 

. Respostes negatives (la majoria)

. Algunes respostes afirmatives o amb la condicions i dubtes

3. Et sembla bé  la separació en empreses i gerències diferenciades per als hospitals i per a 

l’atenció primària?

. La majoria de les respostes s’inclinen per gestió diferenciada  de l’AP i hospital

. Algunes respostes negatives o amb dubtes

4. Quines oportunitats i quines amenaces veus en la possible participació dels professionals 

com a propietaris dels EAP?

. Oportunitats:  participació dels professionals en la gestió de la seva feina i en una millor resposta a les 

necessitats de salut

. Amenaces: imposició de criteris econòmics per sobre dels clínics, el sotmetiment a interessos privats, 

minimització dels resultats en salut, afectació de l’equitat, cartera de serveis diferenciada per poblacions

5. Com veus que els salaris dels professionals estiguin relacionats amb els “beneficis”  de 

l'EAP?

. La majoria ho veu malament, o amb moltes reserves

. Acceptació amb límits i condicions 

6. Pot crear algun tipus de conflicte d’interès aquesta participació en els “beneficis”?

. La majoria responen amb claredat que sí

. Els possibles conflictes d'interès poden ser compensats

7. Com veuries que s’obrís la propietat dels  EAP a empreses de capital privat? O a empreses 

que gestionen hospitals?

. La resposta és gairebé unànime i desfavorable.

8. Quines propostes faries per a una major implicació i motivació dels professionals 

mantenint l'ICS com una sola entitat?

. Autonomia de gestió

. Participació i incentivació dels professionals

. Direcció més democràtica i menys polititzada

9. Quines propostes faries en el model de retribució econòmica i  incentivació dels 

professionals mantenint l'ICS com a una sola entitat

. Majoritàriament es valora el model actual positivament

. Necessitat de més assignació pressupostaria per a sous, incentius i dotació material

. Es proposa incorporar altres incentius

10. Quines propostes faries en la gestió dels equips mantenint l'ICS com a una sola entitat?

. Autonomia de gestió plena dels EAP

. Equips directius implicats i més participació dels professionals en la gestió



1. Quines noves funcions i competències creus que hauria d'assumir l'APS a curt-mig 

termini?

1a Lideratge, atenció integral i resolució. En general es demana que l' AP ha de fer-se 

càrrec de la salut dels seus pacients (ser el principal responsable) en tots els aspectes i 

demanar la col·laboració dels altres àmbits assistencials (especialitzada, hospitals, 

sociosanitaris) quan calgui, i les funcions  marcades al Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut 

Comunitària a les primeres versions del document. Funcions que es destaquen:  Tota intervenció 

sanitària que es faci físicament fora dels hospitals, més resolutiva pel que fa a patologia aguda, 

més activa en tècniques de diagnòstic (ecografies) i de tractament (cirurgia menor, 

crioteràpia..), més activa en programes de suport (atenció pal·liativa, pacients amb trastorns 

cognitius..), més participació en l'atenció als pacients amb malalties cròniques, amb capacitat 

d’ingrés sense la intermediació dels centres d'aguts i amb incentius per estalviar ingressos

Hauria de ser realment la porta d'entrada del sistema, amb un finançament que 

permetés ser més resolutiu”

Hauria de tenir una funció de més lideratge i assumir tot allò que no necessiti una 

tecnologia especifica, problemes quirúrgics.

Es marquen una sèrie de recursos i condicions necessaris per fer aquestes funcions: 

Finançament suficient amb major dotació pressupostària (fins 25 % del total), redefinició clara 

de la cartera de serveis dels diversos nivells en SNS, autoorganització i estratègies internes 

(referents), autonomia dels equips, nou marc de relació amb els hospitals.

Alguns participants dubten de les possibilitats d’assumir més funcions, bé per manca de 

recursos o bé per limitacions en la capacitat. O no creuen que es pugui fer més del que es fa, 

pensant que s’hauria de derivar a altres especialistes.

No veig possibilitat d’assumir mes funcions si no tornem, com a mínim, a la situació 

anterior a les retallades.... Ara mateix no crec que estem dotats dels mitjans (sobre tot 

de temps.

1b Compra de serveis d’atenció secundària i proves complementàries. Es reclama 

major capacitat de gestió pressupostària que es calculés amb  base poblacional, inclosa la 

capacitat de compra de serveis d’altres àmbits, amb lliure elecció d’especialista i hospital. 

Aquesta capacitat de gestió se situa des de l’accés a qualsevol prova complementària fins la 

possibilitat de gestionar l'atenció especialitzada. 

Per mi el més important és la compra de serveis més especialitzats: el pressupost l'ha de 

tenir l'APS i comprar als hospitals els serveis que necessiti.



2. Creus que la divisió de l'ICS en diverses empreses pot augmentar la seva 

eficiència? 

2a La majoria de les persones que responen opina que no. Arguments: tendència a la 

fusió d’empreses per guanyar en eficiència, aplicació d'”economia d'escala”, és possible 

gestionar una empresa única si es fa amb rigor i sense corrupció, la fragmentació de l'ICS pot 

ser una excusa per vendre'l a baix preu, la divisió en diverses empreses augmentaria els costos 

amb més despeses de gestió. L’experiència d’escàndols en determinades empreses públiques 

fan dubtar dels beneficis de la divisió de l'ICS. O que els esforços es centrarien més en captar 

població que en millorar la qualitat. La fragmentació pot augmentar la flexibilitat per arribar a 

acords amb el sector privat, però no millora l’eficiència o es pot produir un allunyament encara 

més gran dels hospitals 

Fragmentar l'ICS és ampliar els costos de gestió a costa dels clínics (implicarà segur més 

directius i menys clínics amb el mateix pressupost.

2b Algunes respostes afirmatives o ambivalents. Només s’acceptaria amb unes certes 

condicions: que es mantingui la independència de les empreses d'AP, o mantenint la igualtat, 

equitat i qualitat, Alguns “pros”: pot fomentar la implicació dels professionals i la seva 

responsabilitat, l’efectivitat i l’eficiència. 

Únicament si els serveis d' AP tenen independència absoluta d'altres empreses, 

especialment les que gestionen hospitals i transfereixen autonomia de gestió als 

EAP”

“No ho sé. És una incògnita”

3. Et sembla bé  la separació en empreses i gerències diferenciades per als hospitals 

i per a l'atenció primària?

3a  La majoria de les persones que responen s'inclinen per la separació  amb els 

següents arguments: són realitats molt diferents, s’imputen despeses originades en les 

hospitals a l'AP, o evitaria que recursos destinats a AP es desviessin als hospitals. Es fa 

referència a “fracàs històric”  de la unificació de gerències i direccions assistencials úniques. 

Només en alguns casos es podria contemplar fer una gestió conjunta de diversos àmbits, sota la 

direcció de l'AP. També  s’expressa l¡opinió que el fet de separar la gestió de primària i 

secundària no pot set un argument per fragmentar l'ICS, o que la separació en diferents 

empreses no és tan rellevant com que hi hagi direccions pròpies d'AP.



Si, la separació en gerències diferenciades per hospitals i primària evitaria que els 

recursos destinats a primària fossin utilitzats per tapar forats dels hospitals.

No és realment important. El que importa a l'ICS és que l'AP estigui reconeguda amb 

Direccions pròpies de màxim nivell a nivell central o territorial si es creen empreses. 

(AP- Hospitals diferenciades). 

3b Algunes respostes negatives:  la diferenciació contribueix a mantenir la tradicional 

incomunicació a l'AP amb els hospitals, o que pot millorar si hi ha interessos compartits 

(entenem que la gestió del pressupost), a partir d'una assignació capitativa, però també depèn 

de la capacitat d’influència política dels gestors. El manteniment d'una única empresa, afavoreix 

l'equitat i la coordinació entre àmbits assistencials

Algú podria pensar que així evitem l'hospitalcentrisme, però jo crec que si és difícil que 

els nostres hospitals (de l'ICS) entenguin que volem d'ells la Primària, més difícil serà 

quan aquest hospital no té interessos compartits amb la Primària. 

4. Quines oportunitats i quines amenaces veus en la possible participació dels 

professionals com a propietaris dels EAP?

4a Oportunitats: En la relació d’oportunitats es fa una àmplia referència a la participació dels 

professionals en la gestió de la seva feina i en una millor resposta a les necessitats de salut. 

Inclou una major responsabilització, una “visió” pròpia d'AP, elecció de proveïdors, oportunitats 

de millora, innovació en la gestió, millores en la qualitat de vida dels professionals, més 

autonomia, més flexibilitat, major autonomia  respecte els hospitals, I respecte els professionals: 

compromís, lideratge, eficiència. Tot i que hi ha qui no hi veu cap oportunitat i que els suposats 

avantatges es podrien aconseguir dins del propi ICS, o no valora positivament les experiències 

en autogestió per una orientació economicista, o tot i veure les oportunitats per als 

professionals, pensen que podria suposar una “amenaça política”

Més autonomia de gestió, de contractació; visió, valors i objectius d'EAP més realistes; 

allunyar- nos de gestors i planificadors que no coneixen la tasca que es fa als 

EAP ni en comparteixen la filosofia.

4b Amenaces. Les amenaces es relacionen amb: selecció dels millors professionals per als 

nous equips i la resta amb professionals menys qualificats, imposició de criteris econòmics per 

sobre dels clínics, intencions privatitzadores  el sotmetiment a interessos privats, competència 

entre els diferents equips per a rebaixar el pressupost, minimització dels resultats en salut, 



afectació de l'equitat, cartera de serveis diferenciada per poblacions, majors “retallades”, 

deteriorament del servei, disminució de recursos econòmics i humans, o possible dependència 

de patronals, debilitació de l'AP per major dispersió, conflicte d'interessos entre ànim de lucre i 

serveis prestats, que els equips i professionals hagin de finançar el dèficit del sistema, 

variabilitat de finançament en funció de factors poc controlables, 

L'amenaça principal és la privatització i el conformar moltes petites entitats dèbils 

fàcilment manejables per interessos privats.

Si no es dóna pressupost suficient o aquest es va reduint, existeix el risc de 

deteriorament de la qualitat del servei públic responsabilitzant-ne directament als 

professionals dels EAP que en són propietaris.

5. Com veus que els salaris dels professionals estiguin relacionats amb els 

“beneficis” de l'EAP?

5a La majoria ho veu malament, o amb moltes reserves, pel fet de considerar que una 

empresa o servei públic no ha de tenir beneficis i si els té és perillós (conflicte d’interès, 

problema ètic) que reverteixin en els propis professionals. Fins i tot alguns proposen que els 

“beneficis” cal reinvertir-los en capítols I i II (o en general en millores del servei).

És un conflicte d’interès evident

Es fomenta una pràctica professional només basada... en guanys materials

5b Acceptació amb límits o condicions:  només una part del salari, transparència, evitar 

excessos, “bona supervisió”, pacte previ de quina part anirà “lligada a incentius per als 

professionals”  i “equilibri entre beneficis individuals i col·lectius”. Els beneficis entesos com a 

“beneficis a la població”, “feina ben feta”, que comporta també eficiència i bons resultats 

econòmics: en aquest cas l’opinió majoritària és positiva: es veu bé lligar els salaris a aquests 

bons resultats. 

Al ser diners públics tindria que ser totalment transparents el repartiment de beneficis

Sempre que fos un percentatge i no pas la majoria del salari.

Més i millor feina, més salari.

6. Pot crear algun tipus de conflicte d'interès aquesta participació en els “beneficis”?

6a D’entre 23 respostes, 18 responen amb claredat que sí, sovint de forma breu i 

taxativa. Quan es raona la resposta es posa l’accent en el conflicte d’interès entre el benefici del 

pacient i el del propi professional. Algú aporta dades d’altres experiències, o  demana conèixer 



l’experiència de les EBA en aquest sentit.

MOLTS!!
Òbviament

Hi ha molta evidència que la titularitat privada dels hospitals augmenta la mortalitat

6b Els possibles conflictes d’interès poden ser compensats. Entre els qui no contesten 

de forma tan taxativa i clara n’hi ha que creuen que l’ètica professional prevaldria, i altres posen 

límits i prevencions, lligades a la transparència i al fet que només sigui sobre una part dels 

beneficis i aquests es destinin majoritàriament a la inversió. 

Si és clara, transparent i honesta , basada en els resultats no hi veig l'inconvenient

Una part significativa o majoritària dels "beneficis" s’han de destinar obligatòriament a la 

inversió

7. Com veuries que s’obrís la propietat dels  EAP a empreses de capital privat? O a 

empreses que gestionen hospitals?

La resposta és gairebé unànime i desfavorable. Els qualificatius són molt negatius i van 

des del malament al fatal, passant pel nefast. Entre les raons per oposar-s’hi destacaria l’ànim 

de lucre de les empreses de capital privat, i l’interès dels hospitals de gestionar l’APS 

simplement per assegurar-se el flux de pacients. A més es posa en dubte que les empreses 

privades aportessin eficiència. En poques respostes s’apunta que es podria plantejar si les 

condicions fossin clares i s’assegurés un control públic adequat, però es considera que això no 

és realista. Entre les raons per oposar-s’hi destacaria l’ànim de lucre de les empreses de capital 

privat, i l’interès dels hospitals de gestionar l’APS simplement per assegurar-se el flux de 

pacients. A més es posa en dubte que les empreses privades aportessin eficiència: 

No hi ha evidència que la "gestió privada" sigui més eficient

No s’ha de penjar l’AP a empreses hospitalàries, excepte que tinguin una divisió 

executiva pròpia per AP (en alguns territoris no metropolitans podria avançar-se en 

empresa mixta).

8. Quines propostes faries per a una major implicació i motivació dels professionals 

mantenint l'ICS com una sola entitat?

8a Autonomia de gestió. La majoria de respostes proposen desenvolupar i ampliar 

l’autonomia de gestió dels EAP. Es demana autonomia per organitzar la feina, per gestionar el 

pressupost, per contractar als professionals directament amb relació laboral, eliminant les 

oposicions i  per fixar i gestionar els incentius lligats a objectius (DPO). 



Transferir capacitat de gestió, amb rendiment de comptes i avaluació i transparència de 

resultats

Abolir les "places en propietat"; contractació laboral;

8b Participació i incentivació dels professionals. Es demana més participació en la gestió 

dels canvis  a tots els nivells però especialment en els EAP i una millor comunicació de 

l’empresa amb els professionals. Incentivació i reconeixement de la implicació.

Professionalitat, escolta dels professionals, transparència, voluntat de servei públic i no 

de lucre privat.

Primer de tot crec que seria bo sentir que existeixes, que la empresa et té en compte 

que pots participar en els canvis....

8c Direcció més democràtica i menys polititzada. Es planteja un estil directiu més 

democràtic i participatiu amb simplificació de l’estructura, eliminació de direcció intermèdia, i 

participació en òrgans de govern de les diferents unitats.

Despolititzar les direccions territorials. 

Cal democratitzar el govern dels centres. Es parla de professionals poc motivats, però no 

de l’autoritarisme dels directius. La implicació i la motivació tenen una relació molt 

directa amb les formes de govern dels centres i del conjunt del sistema.

9. Quines propostes faries en el model de retribució econòmica i  incentivació dels 

professionals mantenint l'ICS com a una sola entitat? 

9a Valoració del model actual i proposta de canvis:  una majoria de les respostes 

manifesten l'acord amb una retribució composta per una part fixa i una part variable en forma 

de DPO i altres incentius. Es considera adequat fer una diferenciació individual de les 

retribucions en base a reconèixer econòmicament a qui treballa més i millor. Propostes de 

millora del sistema: obrir la carrera professional als interins i eventuals,  reducció de la 

diferència de retribució dels alts càrrecs, pagament capitatiu, resultats de l'EAP en qualitat, 

farmàcia i IT, consensuar les DPO, objectius més assistencials i territorials, més reconeixement 

de la funció directiva, continuïtat en el contingent de pacients, carrera professional, eficiència 

de l'EAP, objectius a mig termini. Si bé una resposta manifesta que les DPO són una perversió 

del sistema, i creu necessàries altres formes d'incentivació que no concreta.

Incentivació grupal i individual en funció de l’eficiència dels EAP incloent farmàcia i 

hospitalitzacions evitables.

Una retribució d'acord amb la responsabilitat i resultats professionals.



 La nostra feina es treballar bé no per objectius, si que cal incentivar però hi ha altres 

formes ihan de ser per a tots els establiments.

9b Dotació de recursos suficients: la millora en el sistema retributiu dels professionals de 

l'AP és l’expressió que hi ha una voluntat política de potenciar l'AP i cal que es plasmi en els 

pressupostos anuals juntament amb la disposició de més recursos.

Que demostrin que volen potenciar la primària amb major dotació tecnològica ( inversió, 

reposició i manteniment d’aparells i instal·lacions.

9 c. Altres modalitats d'incentius: penalització dels professionals que no compleixen, 

jornades laborals més o menys llargues, introduir una visió biopsicosocial de la salut, activitats 

de desmedicalització, salut pública.

Poder fer fora qui no compleix és el primer incentiu. Sense aquest, cap altre funcionarà.

Que mesuri els guanys en salut personal i col·lectiva.

10. Quines propostes faries en la gestió dels equips mantenint l'ICS com a una sola 

entitat? 

10a Autonomia de gestió plena dels EAP. La majoria de les respostes aposten  per 

l’autonomia de gestió real amb una descentralització important de la gestió, tot mantenint una 

unitat estratègica com a empresa pública. Els EAP han de decidir la seva organització i execució 

del pressupost, amb plena transparència en la gestió de recursos i resultats obtinguts a tots els 

nivells de l'ICS. Aspectes que s’inclouen dins de l’autonomia dels equips: direcció escollida pels 

professionals, línies de treball

L'ICS ha de donar: missió, visió, valors, directrius estratègiques i límits legals i morals. 

Ha de destinar un pressupost a l'EAP i ha de deixar clar què passa si no s’acompleix. 

Desprès d’això, ha de deixar a l'EAP que s'autogestioni.

10b Equips directius implicats i participació dels professionals en la gestió. Es proposa 

una més gran capacitat de gestió i lideratge per part dels directius dels EAP des de la proximitat 

i el coneixement de la realitat a la vegada que es qüestionen les estructures directives superiors 

i en especial les de recursos humans. Es planteja una major participació dels professionals en la 

presa de decisions i en alguns casos es planteja una direcció més assembleària.  Reducció de 

l'elevat nombre de càrrecs no assistencials i donar-los una funció de suport als equips, no de 

control o obstacle. Revisar l'actual estructura organitzativa dels EAP



Definir un perfil de lideratge potent i donar-li les eines per fer la seva funció.

Menys càrrecs en els òrgans d’alta gestió i més propers a les funcions assistencials.

CONCLUSIONS

Els enquestats aposten per una APS que lideri el SNS, ofereixi una alta resolució, amb atenció 

integral i comprant les proves complementàries i serveis d’atenció secundària.

Es veu amb recels la divisió de l’ICS en diverses empreses i amb esperança la gestió 

diferenciada de l’APS i els hospitals.

La participació dels professionals en la propietat dels EAP tindria com a positiu la gestió de la 

seva pròpia feina i una millor resposta a les necessitats de salut. En canvi, s’apunten algunes 

amenaces: predomini de criteris economicistes, afectació de l’equitat i cartera de serveis 

diferenciada entre poblacions.

No es considera adequat que els salaris dels professionals estiguin relacionats amb possibles 

“beneficis” d’un EAP, pel conflicte d’interès que crearia.

L’opinió en contra de la gestió dels EAP per entitats privades o per entitats que gestionen 

hospitals és unànime.

S’apunten diverses mesures que es consideren imprescindibles per millorar l’APS de l’ICS, 

mantenint-lo com una única entitat:

- Dotar els professionals d’autonomia de gestió plena

- Promoure la seva participació en la gestió de l’EAP.

- Major incentivació. Es valora com a positiu un sistema com l’actual, però amb major 

assignació i més tipus d’incentius.

- Una direcció més democràtica i menys polititzada.

Barcelona, març del 2012


