
El FoCAP CONTRA  EL RDL 16/2012 DE 20 D'ABRIL
(“De medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS 
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”)

En el BOE del dia 25 d'abril es va publicar el Reial     Decret     Llei     16/2012   (RDL). Aquest 

RDL canvia radicalment el model de sistema sanitari a l’estat espanyol. Sense discussió 

social, ni parlamentària i sense pactar-ho amb les Comunitats Autònomes (CCAA), que 

tenen els serveis sanitaris transferits, es modifiquen les lleis bàsiques de sanitat 

(aprovades amb consens de PP i PSOE) es converteix el nostre Servei Nacional de Salut 

(SNS) (qui té dret a ser atès és el ciutadà i per tant el finançament és per impostos) en 

un sistema de Seguretat Social (qui té dret a atenció és qui ha cotitzat a la Seguretat 

Social, en raó a la seva activitat laboral i, per tant, el finançament podria venir dels fons 

de la Seguretat Social i no dels impostos). 

Es tracta d’una veritable “pífia”  legal: per la forma (un RDL modifica tot un sistema 

sanitari!) i perquè els sistemes de Seguretat Social (com per exemple tenen a 

Argentina) són més cars que els SNS (sembla una mala mesura en temps de crisi i 

estalvis...). El redactat denota absoluta ignorància: semblaria com si no s’hagués valorat 

el que representava allò que s’escrivia, provocant nombroses rectificacions posteriors. 

La ridícula i ofensiva escenificació  en les explicacions     de     la     ministra     Mato   que ha fet en 

la presentació a la premsa del RDL és indicativa del seva manca de rigor i de la 

irresponsabilitat dels governants que l'han elaborat. 

Amb el RDL retrocedim al model de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, o 

sigui, 50 anys!.  És tan greu que alguns governs autonòmics (Euskadi, Andalusia, 

Catalunya, Navarra) ja han  manifestat el seu desacord i el no compliment del decret. 

Donem suport a aquesta postura i ens hem adherit al comunicat     de     la     semFYC  .  
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En els estudis comparatius els SNS, basats en finançament per impostos a càrrec dels 

pressupostos generals de l'estat, tenen menys despesa global i pública que els sistemes 

de Seguretat Social. Fins ara el nostre SNS ha tingut molt bons resultats en salut i menor 

despesa pública i total que altres països del nostre entorn. Per tant, cal mantenir el 

model i mantenir el % del PIB públic (al voltant del 6%) destinat a sanitat. 

Amb el RDL es prenen una sèrie de mesures que atempten directament contra  la 

sostenibilitat, la qualitat i la seguretat de les prestacions: s'exclou i restringeix l'accés a 

l'atenció sanitària a diversos grups de població, es disminueixen els serveis que són 

gratuïts en el moment d'ús  i s’augmenta significacivament el re-pagament de 

productes farmacèutics (l’aparent “equitat”  de lligar aquest copagament al nivell de 

renda és una fal·làcia: veieu, per exemple http://vicentebaos.blogspot.com  )  .   És una 

demostració d'ignorància sanitària  i de voluntat de donar més participació al “mercat” 

en el camp dels serveis de salut (és a dir empreses i persones amb interès econòmic 

privat).

 

Nosaltres manifestem el nostre total desacord amb les mesures que conté el RDL per 

raons econòmiques, sanitàries i ètiques. La garantia de la sostenibilitat del SNS, la 

millora de la qualitat i la seguretat de l'atenció passa per mesures molt diferents a les 

que volen aplicar.

Des de fa temps, diversos entorns professionals estem denunciant l'existència de les 

anomenades “bosses d'ineficiència” del sistema i la necessitat d'eliminar-les, o almenys 

reduir-les.  Per nosaltres un aspecte clau de la sostenibilitat del sistema sanitari rau en 

la distribució interna del pressupost per àmbits assistencials i en l’ús prudent de les 

noves tecnologies (Pressupost     2012     del   D  epartament     de   S  alut     i   A  tenció   P  rimària  ). Ni el 

govern central ni els autonòmics han fet cap plantejament seriós en aquest sentit, tot i 

la predisposició que hem mostrat molts professionals a fer-ho (En     temps     de     crisi,     més   

Atenció     Primària  ). Està demostrat que els sistemes que dediquen més pressupost a 
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l'Atenció Primària de Salut (APS) i li atorguen més funcions són més eficients, més 

efectius  i més segurs. Per contra, en la majoria de CCAA hi ha hagut una febre 

constructora d'hospitals que són una causa clara d’endeutament al que ara no poden 

fer front. Per tant una primera mesura per a la sostenibilitat és un desplaçament de 

funcions i pressupost de l'àmbit hospitalari cap els serveis d'atenció primària i 

comunitària i un replantejament del mapa hospitalari d'us públic. Cal més APS i reduir 

la xarxa hospitalària, racionalitzant els serveis i promovent l'activitat sòcio-

sanitària. 

La incorporació de noves tecnologies explica aproximadament un terç del creixement de 

la despesa sanitària dels últims anys. Cal un plantejament rigorós amb criteris 

d'efectivitat i eficiència respecte a l'aplicació i el finançament de tècniques i productes 

terapèutics a nivell estatal. Les agències d'avaluació existents fins ara no han complert 

la seva missió. Cal una agència que defineixi una cartera de serveis i prestacions 

públiques i que exclogui de manera clara aquells procediments i tractaments que no 

han demostrat efectivitat o no aporten valor afegit als ja existents. Les mesures de re-

pagament no disminueixen la despesa global i perjudiquen les persones més malaltes i 

les que tenen menys recursos econòmics. Cal un catàleg (a càrrec del SNS) de 

tecnologies i de productes farmacèutics restringit, en funció d'efectivitat i 

eficiència. Poder prescriure per principi actiu facilitaria un ús més eficient de 

la farmàcia.

Les formes de gestió interna del sistema consumeixen una part del pressupost. A major 

nombre d'entitats gestores, major despesa en càrrecs directius i en tasques 

administratives i menor capacitat de control. L'entramat d'empreses, concessions, 

fundacions, consorcis, etc, és complex en  estructures de gestió, ha de respondre als 

diferents interessos locals, corporatius o polítics i ha de donar marge de benefici en el 

cas d'empreses directament privades o en el cas de les subcontractades per entitats 
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sense ànim de lucre. En contra del que alguns polítics afirmen, la gestió privada és més 

cara que la pública. Només a Catalunya existeixen unes 112 entitats de gestió de 

serveis sanitaris, i es vol iniciar el procés de divisió de l'ICS en unes 20 més (Declaració

de     Focap     sobre     la     reformulació     de     l'ICS  ). La majoria d'aquestes entitats no estan 

sotmeses al control del Parlament ni hi ha cap mecanisme que asseguri la transparència 

dels seus comptes. Per millorar la sostenibilitat del SNS és el moment de 

qüestionar l'actual dispersió i fragmentació, disminuir el marge de beneficis 

privats i pensar en formes de simplificació i d'un major control públic. 

El sistema sanitari dels països amb estats democràtics donen resposta a la carta de 

drets humans de l'ONU i fan una funció de redistribució de la riquesa i de cohesió social. 

Fins ara el valor Justícia ha estat un valor assumit per la ciutadania i per institucions 

públiques. En el moment que s'exclouen certs grups de població del servei sanitari 

públic i es propicia  una atenció sanitària diferent segons tipus de renda i situació 

d'assegurament s’està conculcant l'equitat en la consideració de les persones i s'està 

propiciant la fractura i la conflictivitat social.

Aquest RDL és un atac a les persones, a la seva salut, als seus drets i al propi 

sistema sanitari. Per això demanem a la ciutadania, als professionals, als 

governs autonòmics i als partits de l'oposició que portin a terme totes les 

actuacions que estiguin al seu abast per impedir la seva aplicació.

EN TEMPS DE CRISI, MÉS ATENCIÓ PRIMÀRIA

EN TEMPS DE CRISI MÉS EQUITAT, MÉS COHESIÓ SOCIAL I MÉS SISTEMA PÚBLIC DE 

SALUT

Barcelona, maig del 2012

Junta Directiva del Fòrum Català d'Atenció Primària
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