
ATENCIÓ PRIMÀRIA: PRECARIETAT LABORAL,
ATENCIÓ PRECÀRIA

Precariedad es hacer un trabajo sin futuro, sin continuidad, en el que los
derechos laborales se esfuman en cada contrato, en el que nadie responde ni

se hace responsable de las condiciones, en el que hay profesionales de primera
categoría (que van acumulando privilegios) y luego los demás...”

Relat recollit en un article de Patricia Escartín

La precarietat laboral, un fenomen complex

Fa temps que es parla de la precarietat laboral al sistema sanitari, però de què
es  tracta  i  quines  conseqüències  té  en  la  població  que  atenem  i  en  els
mateixos professionals?

El fenomen de la precarietat laboral s’estén a totes les professions i treballs i
cal considerar-lo un fet no solament laboral, sinó també social, desenvolupat en
les últimes dècades de la mà de les noves formes de producció capitalista i de
nous conceptes de relacions laborals en els quals el model de contractació i de
relació  empresa-treballador  ha  sofert  grans  canvis.  Tot  i  que  sempre  hi  ha
hagut precarietat, s'ha utilitzat la gran recessió econòmica per aprofundir en la
desregulació  del  mercat  laboral  i  ha  aparegut  amb  força  el  concepte  de
flexibilització laboral com quelcom positiu per al creixement econòmic.

Potser  la  característica  que  millor  defineix  la  precarietat  laboral  és  la
inseguretat en la continuïtat de la feina. Però   Joan Benach     i altres autors l’han
descrit com un fenomen més complex, del qual defineixen sis dimensions: la
temporalitat del contracte, la no capacitat de decidir sobre les condicions de
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treball,  la  indefensió  del  treballador,  els  baixos  salaris,  la  pèrdua  de  drets
laborals i la incapacitat dels treballadors per exercir drets legals. 

La mateixa  Organització Internacional del treball (OIT) parla de què el treball
precari  és  un  mitjà  usat  pels  empresaris  per  traslladar  els  riscos  i  les
responsabilitats als treballadors. Les noves regles del mercat laboral suposen
una  nova  forma  d’alienació  del  treballador,  transformant  les  seves
característiques  personals,  requisits  de  formació,  condicions  laborals,
condicions de vida, relacions familiars i socials, en funció de les necessitats de
les empreses. A més, es trasllada al treballador la responsabilitat de la manca
de treball, que s’atribueix a les seves escasses capacitats o poques ganes de
treballar.

La precarietat en el sistema sanitari i l’atenció primària

El marc regulador de la contractació en el sector sanitari públic és l’Estatuto
Marco (EM), que dóna una gran estabilitat, pràcticament treball de per vida,
mitjançant  l’atribució  de  «places».  Els  contractes  per  interinitat  també  es
regulen per l’EM, però no asseguren la continuïtat perquè estan sotmesos a la
convocatòria  de  concurs-oposició  o  fins  i  tot  poden  ser  abolides  per
l’administració. Hi ha una tercera forma de contractació que són els contractes
eventuals i de substitució. Aquests presenten les pitjors condicions perquè no
tenen assegurada cap continuïtat temporal i la seva durada pot ser de dies,
setmanes  o  mesos.  En  el  sector  privat  es  donen  altres  tipus  de  relació
contractual, però últimament estan augmentant les de tipus «fals autònom».
En aquesta modalitat no hi ha aparentment relació laboral amb l’empresa i és
el  treballador  qui  es  fa  càrrec  de  les  cotitzacions  en  el  Règim  Especial
d’Autònoms de la Seguretat Social.

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) va publicar el juny del 2016
el document «La precarietat laboral del col·lectiu mèdic. Realitat i propostes»
en el qual dóna dades de la situació laboral del conjunt dels col·legiats i també
per sectors d’ocupació, especialitats i grups d’edat. Les dades més destacades
les recollim a la taula 1.  

Recentment,  la  CAMFIC  ha  presentat  el  document  “La  situació  laboral  dels
especialistes en Medicina de Família i Comunitària de 2009 a 2015” en el qual
analitza la precarietat laboral i el burnout del col·lectiu de metges i metgesses
de família que han finalitzat el seu període de formació MIR entre els anys 2009
i 2015, ambdós inclosos. La informació s’ha recollit mitjançant una enquesta
que han contestat 250 socis. 
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Taula 1. Resultats destacats de l’estudi del COMB

Només el 63,3% dels metges tenen un contracte estable, però aquest percentatge es

redueix al 48,5% en metges menors de 45 anys.

Si comparem per sectors, trobem un 37,9 % de contractes inestables al sector públic, un

40,4% en el sector privat i un 21,3% en el sector concertat. 

Els més joves són els més afectats per la inestabilitat laboral, que ha empitjorat en el

període 2006-2015.

Entre  les  diferents  especialitats  destaca  com a  pitjor  tractada  la  medicina  familiar  i

comunitària, en la qual, el 2015, els contractes mensuals representaven un 40% de la

totalitat dels contractats en acabar el MIR.

El 56% dels col·legiats treballen més de 40 hores per setmana i el 14%, més de 60 hores

La percepció d’inseguretat laboral és més acusada entre els metges joves, entre els quals

arriba a ser del 68%.

Taula 2. Resultats destacats de l’estudi de CAMFIC

El 68,3% dels metges/ses pateix precarietat laboral alta o moderada. D’aquest 68,3%, un

49,8% manifesten tenir un nivell de precarietat laboral moderada i un 18,5% manifesten

patir una precarietat alta o molt alta, mentre que un 31,8% dels metges/ses expressen

sentir poca precarietat laboral.

No s’han observat diferències en termes de precarietat i  burnout relacionades amb el

sexe del professional.

Existeixen diferències estadísticament significatives en funció del tipus de contracte: un

contracte  laboral  temporal  s’associa  a  una  major  puntuació  de  burnout i  a  major

precarietat de totes les dimensions estudiades.
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En el Pla de garantia de l’estabilitat laboral del Departament de Salut s’informa
que en el conjunt del Sistema Públic la plantilla estructural fixa representa un
67,3%,  l’estructural  interina  un 18,8%,  l’eventual  un  6,8% i  el  personal  de
suplències un 7%. Segons titularitat, el personal estructural fix representa a
l’ICS un 49% i en altres entitats públiques un 71,5%,

L’any 2016 l’Institut Català de la Salut (ICS) va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat el Pla d'ordenació de recursos humans (PORH) per al període 2016-
2020 que, entre altres objectius, té el de «permetre la millora de la qualitat de
l'ocupació potenciant la reducció de la temporalitat i la tendència a l'estabilitat
del personal». El PORH facilita una extensa informació de la situació laboral de
la seva plantilla en el període 2011-2015.

Així,  del  2011 al  2015  a  l’ICS  s’ha  produït  una  reducció  de  la  plantilla  de
l’atenció  hospitalària  de  l’1,1%   mentre  que  a  l’Atenció  Primària  (AP),  el
percentatge  de reducció  acumulada en el  mateix  període  va  ser  del  8,1%.
Segons la modalitat de contractació, a l’AP la plantilla fixa es va reduir en un
6,77%; els interins temporals en un 20,28% i la plantilla eventual va augmentar
un 32,33%.

Quant a l’evolució de la distribució per modalitat de contractació dins de cada
categoria professional, les diferències més remarcables que s’observen són la
disminució  dels  contractes  per  interinitat  en  totes  les  categories,  però  de
manera més accentuada pel grup de GIS (personal de gestió i  serveis).  Per
contra, es van incrementar els contractes eventuals en totes les categories,
essent  les  més afectades el  grup d’FP (formació  professional)  i  de GIS.  Els
contractes  per substitució han quedat  reduïts  a un 0,6% de la  plantilla.  En
nombres absoluts, el 2015 a l’AP hi havia 4568 interins i 1789 eventuals. A la
taula 3 s’exposen les xifres de cada tipus de contracte i funció professional per
al 2011 i 2015 en l’AP.

Pel que fa al conjunt de plantilla de l’ICS, es pot veure el grau més gran de
precarització de l’AP respecte a l’atenció hospitalària en el període 2011-2015.
Als hospitals els contractes interins han augmentat un 12,7%  i els eventuals
un 25%. En canvi, a l’AP, els contractes interins han disminuït un 20% i els
eventuals s’han incrementat un 32%. Aquesta podria ser una explicació de per
què molts metges de família estan treballant en dispositius hospitalaris. 

El problema ve de lluny, perquè les últimes oposicions tancades són les del
2010. El 2015 es van convocar 340 places que encara no s’han resolt. Durant
l’any 2017 l’ICS ha anunciat un gran concurs oposició per a 9340 places, entre
les  quals,  1215  per  a  metgesses  de  família  i  1224  per  a  auxiliars
administratives.  Les  2875  places  d’infermeria  no  estan  diferenciades  entre
hospitals i AP. 
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Taula 3. Distribució per diferents modalitats de contractació  2011-2015 en AP.
Institut Català de la Salut. En números absoluts i en percentatge respecte la
totalitat de personal de cada categoria. Elaboració pròpia.

2011 2015

Fixes Interins Eventuals Substituts Fixes Interins Eventuals Substituts

Metges 3954

60,8%

1919

29,5%

513

7,8%

108

1,6%

3521

61,1%

1594

27,6%

621

10,7%

27

0,4%

DUI 3560

58,8%

1946

32,1%

363

6%

184

3%

3534

63,1%

1514

27%

499

8,9%

50

0,9%

FP 724

49,5%

584

39,9%

107

7,3%

47

3,2%

643

48,1%

518

38,7%

164

12,2%

11

0,8

GIS 3858

67,9%

1280

22,5%

371

6,5%

171

3%

3579

70,7%

942

18,6%

505

10%

34

0,67

Total

plantilla 

12096

61,4%

5729

29%

1354

6,8%

510

2,6%

11277

63,5%

4568

25,7%

1789

10%

122

0,6

Els sindicats denuncien la il·legalitat de molts contractes eventuals basant-se
en una sentència de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, segons la
qual  no  es  poden  fer  contractes  eventuals  per  fer  funcions  permanents  i
estables incloses en l’activitat normal del personal estatutari fix. Seria aquest
frau de contractació el que va portar al Ministerio de Hacienda a signar un
acord amb els sindicats majoritaris per fer una Oferta Pública de Empleo de
129.700 places per rebaixar la temporalitat a un 8% en tres anys. 

Conseqüències per als pacients i per al sistema sanitari

El fenomen de la precarietat el trobem a totes les comunitats autònomes i és
un problema estructural del sistema sanitari públic. Tal com es recollia en el
«Manifiesto  contra  la  precariedad  laboral»,  signat  el  2015  per  entitats  i
professionals,  és un símbol  del  desmantellament del  sistema sanitari  públic
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perquè  impacta  directament  en  la  seva  qualitat  i  en  la  desmotivació  i
desafecció dels professionals. 

L’impacte negatiu en la qualitat de l’atenció és especialment significatiu a l’AP,
on  la  continuïtat  i  la  longitudinalitat  són  imprescindibles  per  conèixer  les
persones i acumular informació “tova” (informació que no pot quedar recollida
a la història clínica) i  construir una relació de confiança pacient-professional
que és el fonament del vincle terapèutic i de la capacitat dels professional per
gestionar la incertesa pròpia de les situacions clíniques en atenció primària.
Aquesta capacitat és fonamental per l’eficiència del sistema sanitari i per la
prevenció  quaternària.  La  precarietat  també  incrementa  els  errors  en  la
pràctica clínica i trenca l’equitat en l’atenció. Una altra conseqüència és que
després d’uns quants canvis de metgessa o infermera es produeix la dificultat
en la fidelització dels pacients amb els nous professionals referents. El pacient
ja no intenta construir  vincle perquè sap que en un període curt  de temps
haurà  de  preguntar:  «On  és  la  meva  metgessa?»  o  «On  és  la  meva
infermera?». La manca persistent de professional de referència influirà en les
expectatives dels pacients que normalitzaran el fet que sovint els atengui una
persona diferent i la figura del «metge de tota la vida» esdevindrà una cosa del
passat. 

Així  la  precarietat  té  com  a  conseqüència  directa  el  deteriorament  en  la
qualitat de l’atenció i una pèrdua d’eficiència de l’atenció primària en el seu
paper de filtre, que repercuteix en tot el sistema sanitari.  

Conseqüències per als professionals

L’OMS  reconeix  la  precarietat  laboral  com  un  condicionant  de  salut  del
treballador,  així  com de  la  seva  família  i  comunitat. Una  revisió  Cochrane
conclou que   els treballadors precaris tenen una pitjor salut tant física com
mental. L’escàs control sobre la feina s’ha relacionat amb més mal d’esquena,
absentisme laboral i malaltia cardiovascular.

Altres efectes de la  precarietat laboral,  se situen en la reducció del  control
sobre la vida personal i professional, amb el conseqüent estrè  s psicològic  , els
efectes socials i els costos econòmics per a les famílies.

Dades procedents de l’Enquesta Catalana de Condicions de treball del 2010
posen  en  evidència  l’associació  entre  la  precarietat  laboral  i  la  mala  salut
mental i autopercebuda. 

Segons l’enquesta realitzada a més de 2000 infermeres de tot Catalunya  pel
Grup de treball    del    Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona    i  la  
Fundació   Galatea     les infermeres amb contracte interí o temporal són les que en
major mesura treballen de nit o en caps de setmana. Aquestes professionals
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també refereixen estar més exposades a factors de risc psicosocial, tenir una
major càrrega de treball  i  un menor nivell  de participació i  control sobre el
treball. La precarietat laboral pot afectar també un correcte desenvolupament
professional  i  condiciona un major  risc  de patiment psicològic,  que és  més
elevat com major és el grau d’inseguretat laboral.

Com més durada té la situació de precarietat, més impacta en la salut dels
professionals. En el cas del personal eventual es van succeint contractes de
curta durada, que poden ser de setmanes o mesos i no sempre en el mateix
lloc. Per posar un exemple, recentment a les xarxes socials una professional
manifestava que durant el 2017 havia signat 69 contractes.

Les condicions de treball que ofereix des de fa temps el sistema sanitari públic
són  una  de  les  causes  per  les  quals  nombrosos  professionals  infermers  i
metges de família han optat per anar a treballar a un altre país. D’altres han
preferit llocs de treball que no es corresponen amb la seva formació. És també
expressió  d’aquest  fet,  la  presència  de  molts  metges  de família  en  serveis
d’urgències  d’hospitals  o  en  serveis  de  suport  a  l’AP.  La  precarietat,  no  la
manca de llicenciats i diplomats, és l’explicació que no es trobin professionals a
l’hora de cobrir contractacions eventuals o interines, com bé explica Juan Simó.

Són interessants els relats de metges recollits en la part qualitativa del treball
de Patricia Escartín. A la pregunta sobre com afecta la situació laboral a la vida
personal  les  respostes  fan  referència  a  les  dificultats  per  conciliar  la  vida
familiar i  la professional, la limitació dels desitjos de maternitat i paternitat,
dificultats per gaudir del temps lliure o fer altres activitats satisfactòries. I en
moltes  respostes  es  repeteixen  paraules  com  inestabilitat,  por,  incertesa,
incompatibilitat,  inseguretat,  estrès,  o  l’impacte  negatiu  de  les  condicions
laborals  sobre  la  salut.  Entre  les  definicions  de  precarietat  que  fan  les
enquestades val la pena reproduir la següent: 

 “1. Ausencia de contratos que permitan cumplir objetivos personales y profesionales
de  calidad  y  que  sean  equitativos  en  calidad  y  respeto  del  trabajo  a  los  de  los
compañeros funcionarios o interinos. 

2. Más carga de trabajo, en menos tiempo, con menos remuneración económica y sin
derechos presupuestos en funcionarios o interinos (tales como: cobrar por objetivos,
formación, disponibilidad propia del tiempo libre y vacaciones...)

3. Dificultad para realizar un seguimiento y una aproximación con enfoque de atención
primaria al paciente por cambio constante de cupos.

4. Precariedad para la asistencia al paciente, por presentar un médico de cabecera
que  cambia  en  cada  consulta  con  el  que  no  puede  establecer  vínculos.  Cambios
constantes que hacen mermar la confianza y la calidez y calidad asistencial que son
primordiales en una consulta de atención primaria.”

7

http://www.caps.cat/images/stories/M%C3%A9dicas_de_familia_y_precariedad_sanitaria.pdf
http://saludineroap.blogspot.com.es/2017/11/el-fracaso-de-la-opep-de-medicos-y.html


Un aspecte  que potser  no s’ha  parlat  prou és  l’impacte en la  dinàmica de
treball  dels  serveis  i  en  les  relacions  entre  companys.  Amb  la  precarietat
disminueix la  solidaritat  entre els  professionals,  que es  divideixen entre els
fixos i els inestables, amb diferents drets laborals i diferents «drets adquirits»
pel temps de permanència en els llocs de treball. Així, és freqüent que a «la
nova»,  o  a  la  que  té  un contracte  eventual  li  «toquin»  les  tasques  menys
atractives, els horaris més incòmodes i els torns de treball més penosos. En
aquest apartat hi podríem incloure el fet que les guàrdies, en alguns serveis,
recauen majoritàriament en els companys amb contracte eventual. 

Què podem fer?

La capacitat de resoldre la precarietat en el sector públic està en mans de les
administracions  i  empreses  públiques,  que  han  de  posar  en  marxa  els
mecanismes d’oferta pública d’ocupació. 

Des  dels  àmbits  professionals  cal  fer  denúncia  pública  de  la  situació  i
pressionar  a  governs  i  grups  de  poder  (polítics,  gestors...)  per  reclamar
solucions en els terminis més curts possibles. 

També cal fer denúncia davant els pacients cada vegada que es veuen afectats
per  un  canvi  de  professional  relacionat  amb  inestabilitat  laboral:  canvi
d’interinitat, finalització de contracte eventual, no assignació de professional
de referència per manca de cobertura de plaça o per manca de substitució en
cas de malaltia, maternitat o altres. Cada canvi de professional hauria d’anar
acompanyat de l’explicació pertinent, manifestant el nostre desacord per les
implicacions que els comporta: trencament de la longitudinalitat, començar la
relació amb un nou professional, pèrdua de qualitat i de seguretat... 

A les nostres mans estarien altres mesures que, si  bé no poden resoldre el
problema, en poden apaivagar els efectes nocius. Hauria de ser tasca de tot
l’equip vetllar per mantenir la solidaritat entre tots els companys i alleujar les
males condicions de treball del personal precari. Una manera de fer-ho seria
repartir les tasques que comporten més penositat, com ara les guàrdies o els
torns de tarda, i reconèixer el company que té inestabilitat laboral com un més
de l’equip, amb els mateixos drets que els «fixes». 

En tot cas, vist que en atenció primària el principal recurs terapèutic som les
professionals que hi treballem, la precarietat laboral es tradueix directament en
precarietat de l’atenció amb repercussió sobre la salut de les persones i sobre
el sistema sanitari. Urgeixen solucions.

Barcelona, maig del 2018
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