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Les xifres del patiment de les persones: 

les llistes d’espera 

Introducció 
 

Nosaltres, la ciutadania, entenem que una llista d’espera és la demora que es produeix des que el 

metge inicia una petició, sigui de derivació cap el especialista, de prova diagnòstica o 

d’intervenció quirúrgica fins la realització d’aquesta l’activitat. 

Però hi ha altres interpretacions sobre les llistes d’espera sanitària, com les que donen Metges de 

Catalunya (MC), que hi van una mica més enllà, i sobre les que nosaltres, per raons evidents, 

diferim, 

“Les llistes d’espera recullen un conjunt de registres de pacients que necessiten d’una 

determinada prestació a la qual el sistema sanitari no pot donar resposta de manera immediata 

a la seva indicació. Les llistes d’espera són un fenomen propi i característic dels sistemes sanitaris 

públics de caràcter universal1 i gratuït, com el nostre, i són presents en la majoria de països 

europeus”. 

 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2016/02/11/16/14/0bc2fe5c-ddee-4ea9-b238-e94a62a51d06.pdf 
 

Gràfic 1. Fenomen propi característic les llistes d’espera (segons el Departament de Salut) 
 
 
 

 

1 https://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx?Id=Jsjogvbg7u2Gz24TnMlKMg%3D%3D 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2016/02/11/16/14/0bc2fe5c-ddee-4ea9-b238-e94a62a51d06.pdf
https://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx?Id=Jsjogvbg7u2Gz24TnMlKMg%3D%3D


 

 

 

4 LES LLISTES D’ESPERA A CATALUNYA 

Això de què les llistes d’espera siguin un fenomen característic dels sistemes sanitaris públics és 

una falsedat (gràfic 1). S’ha repetit2 a títol de mantra (MC, CatSalut, etc) o com va fer Joseph 

Goebbels en la II GM, repetir i repetir per generar actituds concretes en el poble alemany. 

L’actual govern acompanyat amb les empreses privades permet la difusió d’assegurances en els 

hospitals públics. Hi ha un missatge ideològic constant com si una societat de progrés fos aquella 

que no tingués serveis públics i tot ha de sortir de la butxaca... dues vegades. 

El nostre sistema sanitari, ben gestionat, pot absorbir qualsevol punter de visites mèdiques o 

qualsevol llista d’espera. La nostra màxima ha de partir d’aquí perquè tenim la seguretat que pot 

ser així. Paguem per tenir un sistema sanitari públic de qualitat, universal, equitatiu i per tant, 

sense llistes d’espera. No cal pagar dues vegades. 

Sens dubte, la nostra intenció no és pagar per les irregularitats que s’hagin estat produint, com el 

cas de Bagó3, que va ser president del Consorci de Salut i Social de Catalunya i alhora també 

president del Grup Serhs, on el propi Bagó es contractava a si mateix a través de l’empresa seva 

Serhs Food Area SL per proveir serveis de menjars al Consorci Sanitari Maresme-La Selva per 

imports d’1,5 milions d’euros a l’any. I com aquest cas, els altres de Manté, Prat, etc. Tot això ha 

comportat un greuge econòmic, la qual cosa ha soscavat el funcionament dels nostres hospitals i 

CAPs. La nostra intenció és pagar per una sanitat pública, universal, amb una gestió fidel i 

transparent. 

Metodologia 
 

Hem treballat bàsicament sobre les dades que hem trobat 
 

1) A la web de CatSalut, tant en l’apartat de normativa com amb les llistes d’espera, malgrat 

això se’ns ha quedat insuficient l’estudi per raons que posteriorment comentem. 

2) A les memòries de CatSalut dels anys 2010 al 2015 

3) A l’Observatori de la salut. 
 

La finalitat de la recollida de dades és demostrar que les llistes d’espera no tenen cap coherència i 

que els números que ens donen podrien ser uns o altres. La gestió de les llistes d’espera no  

manté uns protocols iguals a tots els hospitals, ni els mateixos criteris de cara a incloure o 

excloure a les persones en una llista d’espera. La realitat dels mesos d’espera són molt alarmants i 

posen en perill greu a la població. 

 
 

Normativa 
 

Per parlar de les llistes d’espera calen dades reals. Les dades de les esperes a la sanitat pública 

reals no són públiques tot i que la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern 19/2014 de 29 de novembre4 és vigent 
 
 

2 http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2000/pdf/llistes_espera_europa_aatrm_2000ca.pdf 
 

3 http://www.cafeambllet.com/press/?p=16849 
 

4 http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf 

http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2000/pdf/llistes_espera_europa_aatrm_2000ca.pdf
http://www.cafeambllet.com/press/?p=16849
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf
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A la presentació d’aquesta Llei ens trobem les paraules de l’ exconsellera de Governació i R.I. 

Meritxell Borràs que hi diu: 

“La Llei es proposa assolir tres objectius, tots tres molt ambiciosos: en primer lloc, recuperar i 

incrementar la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la política. En segon lloc, facilitar 

i promoure el retiment de comptes” 

D’especial importància en l’objecte d’aquesta Llei, són:  La regulació i garantia de transparència  de 

l’activitat pública i el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació publiques. 

Bé, parlàvem de les llistes d’espera i el marc normatiu ens ofereix garanties d’accés, encara que la 

millora de la regulació la deixa a mans de les ciutadanes/s amb la possibilitat de poder suggerir a 

l’administració un funcionament més acurat i deixa a mans del Síndic, la Sindicatura de Comptes i 

l’Oficina Antifrau de Catalunya, el control i les possibles irregularitats en l’aplicació de la Llei. 

La publicació a la pàgina web de CatSalut de les llistes d’espera5 sorgeix arran de l’aplicació 

normativa de la Llei de Transparència. 

 

 
Gestió de les llistes d’espera 

 

Els terminis de les llistes d’espera estaven  regulats del Decret 354/2002 de 24 de desembre6,  amb 

14 grups garantits per a intervencions quirúrgiques, amb un temps d’espera màxim de 6 mesos, 

excepte les operacions d’oncologia, pròtesi de genoll, maluc i cataractes. Hi havia una protecció per 

llei de 14 tipus d’intervencions i es podia denunciar, cas que no s’acomplissin els terminis. Amb 

l’Ordre SLT/203/2004 es van incloure dos nous procediments garantits, galindons i quist pilonidal 

(gràfic 2) 

 

 

Gràfic 2. Decret 354/2002 de 24 de desembre 

 
5 http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-accedeix/llistes-espera/ 

 

6 http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/com_accedeix/llistes_espera/normati 

va/decret_llistes.pdf 

http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-accedeix/llistes-espera/
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/com_accedeix/llistes_espera/normativa/decret_llistes.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/com_accedeix/llistes_espera/normativa/decret_llistes.pdf
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Però aquest decret va ser derogat en la seva major part. El conseller d’aquell temps, senyor Boi 

Ruiz, a final de la seva etapa, va eliminar la majoria de grups garantits i va deixar només que 

quatre i unes recomanacions com que les intervencions quirúrgiques no urgents no s’allarguessin 

més d’un any, en una nova regulació, l’Ordre SLT/102/2015, de 21 d'abril7, on estableix terminis 

màxims de referència per a l’accés als procediments quirúrgics sense garantia, les proves 

diagnòstiques i les consultes d’atenció especialitzada. Aquests terminis de referència s'aplicaran 

en funció de la priorització establerta segons la situació clínica i social, com són la gravetat de la 

malaltia i les seves repercussions en la vida dels pacients, els riscos associats a la demora i 

l'efectivitat clínica8. 
 

Gràfic 3. Ordre SLT/102/2015 de 21 d’abril 
 

Així mateix, es crea l’Ordre SLT/101/2015 9de 21 d’abril pel qual “ es modifica l'annex 1 del Decret 

354/2002, de 24 de desembre, pel qual s'estableixen els terminis màxims d'accés a determinats 

procediments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut, que resta redactat de la manera 

següent”. 

Els quatre grups garantits d’intervencions quirúrgiques: 
 

 
ORDRE ACCESIBILITAT 

TERMINI ACCÉS INFERIOR A 45 DIES 

Procediments oncològics, llevat dels relatius a la 
pròstata, la bufeta urinària i els epiteliomes 
basocel·lulars 

TERMINI ACCÉS INFERIOR A 60 DIES 

Procediments oncològics referents a la pròstata, la 
bufeta urinària 

TERMINI ACCÉS INFERIOR A 90 DIES 

Cirurgia cardíaca 
Cirurgia valcular 

 

7 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/? 
action=fitxa&mode=single&documentId=692351&language=ca_ES 

 
8 http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-accedeix/llistes-espera/terminis/ 

 

9 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/? 
action=fitxa&mode=single&documentId=692398&language=ca_ES 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=692351&amp;language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=692351&amp;language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=692351&amp;language=ca_ES
http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-accedeix/llistes-espera/terminis/
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=692398&amp;language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=692398&amp;language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=692398&amp;language=ca_ES
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Gràfic 4. Ordre SLT/101/2015 de 21 d’abril 

 

A banda que el conseller es netegés les mans i traspassés la responsabilitat de molts grups als 

criteris mèdics, amb aquesta nova regulació, el que si que queda molt clar és que tota 

l’assistència (siguin proves, visites a especialista o intervencions quirúrgiques) queda a mans dels 

recursos disponibles, que es troben retallats. 

Per posar un exemple (i estem convençudes que hi ha milers d’exemples), la dona d’en Joan de la 

comarca del Vallès Occidental va esperar un any perquè li fessin una ecografia de l’estómac. La 

dona patia molt i havia anat d’urgències. L’home espantat va reclamar, però no li va servir de 

gaire. Li van fer la eco i la sorpresa de la parella va ser quan van rebre una carta amb la citació de 

resultats amb l’especialista per a dins de sis mesos. En Joan, molt ofès, va sortir per la televisió 

explicant el cas. ¿I si la seva companya hagués tingut una patologia perillosa? Es va preguntar. 

De poc va servir que els metges fossin molt diligents i experimentats si després tot quedava 

supeditat als recursos. 

 

¿On són les llistes d’espera? 
 

El tema que us presentem, les llistes d’espera a la sanitat, no obstant la Llei de transparència, ha 

estat objecte de grans irregularitats per part de l’administració catalana, veiem per què, 

Llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques 
 

Primer de tot, comentar que les llistes d’espera quirúrgiques10 penjades a la web de CatSalut des 

del desembre de 2013 fins el juny de 2015 tenen una clau d’accés. Potser perquè encara no 

afectava la Llei de transparència? 

En la publicació d’aquestes llistes antigues, per exemple, les quirúrgiques, que s’han dut a terme, 

hi consta el nombre de pacients totals de cada grup amb el temps mitjà totals d’espera. Això 

passa amb tots els grups (esperes d’oncologia, cardiologia, etc). Clar, pot  passar  que  una 

persona esperi el doble si s’usa aquesta variable estadística. Però a més de l’anterior, les llistes no 

hi inclouen l’apartat de les persones totals que encara no han estat intervingudes quirúrgicament. 

La publicació d’aquestes llistes anteriors, així doncs, corresponen a les persones ateses que 

havien estat en llista d’espera. 

Quant a la forma de recollir les dades, per part de CatSalut, de les llistes d’espera a partir de juny 

de 2015, és caòtica, ja que posen un nombre de persones en llista d’espera i no se sap la data 

concreta de recollida de dades de la llista ni se sap què passa amb el camp “Baixes en llista 

d'espera de procediments quirúrgics per intervenció”. Podem suposar que són les intervencions 

realitzades durant els darrers sis mesos, però això és especular perquè lògicament també hi ha 

intervencions urgents que potser hagin estat tingudes en compte en aquest camp. Amb aquestes 

10 http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-accedeix/llistes-espera/operacions-quirurgiques/ 

TERMINI ACCÉS INFERIOR A 180 DIES 

Cataractes 
Pròtesi de maluc 
Pròtesi de genoll 

http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-accedeix/llistes-espera/operacions-quirurgiques/
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graelles de llistes d’espera no podem ni tan sols deduir la realitat de les llistes d’espera sanitàries. 

L’actualització cada sis mesos d’aquestes llistes d’espera correspon a una transparència que no 

convenç perquè és obvi que les dades haurien de ser actualitzats molt més sovint. 

En qualsevol cas, amb les dades de què disposem dels arxius (desembre de 2015 i juny de 2016) 

proporcionats per CatSalut, hem vist un clar augment per intervencions quirúrgiques. El 

desembre de 2015 hi havia 153.103 persones en la llista d’espera i el juny de 2016 hi havia 

161.735 La llista d’espera  ha augmentat en 6 mesos en 8.632 persones més, un 5,63%. 

Respecte de l’activitat quirúrgica, cal comentar que 7.820 persones s’han derivat a altres 

hospitals per ser intervinguts quirúrgicament, segons consta al Registre de trasllats per llistes 

d’espera. 
 

LLISTES D’ESPERA QUIRÚRGIQUES 

Tipus de procediment Juny 2016 Desembre 2015 

Proc. Oncològics 1.855 1.761 

Proc. Cirur.cardíaca 404 330 

Proc. Cataractes-maluc-genoll 32.358 31.018 

Grups garantits pel Decret 354/2002 (anteriors) 50 731 

Grups no garantits amb terminis de ref 127.068 119.263 

 
 
 

 

Llista espera Intervencions Quirúrgiques 
 

jun-16 des-2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 5. Augment de llistes d’espera per als procediments oncològics, cirurgia cardíaca, cataractes-maluc-genoll i 

dels grups no garantits amb terminis de referència en sis mesos 
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Llista espera quirúrgica Grups Garantits 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

 

Gràfic 6. Segons les dades de les memòries de CatSalut 2010-2014. 
 

Llistes d’espera a especialistes 

 

L’any 2009 el Departament de Salut va encarregar a una empresa la creació d’una aplicació 

informàtica per tal que la llista d’espera als diversos especialistes quedés enregistrada. 

L’any 2010 encara no hi estava en funcionament totalment aquesta aplicació. El que si que hem 

aconseguit, a través de la Memòria CatSalut de l’any 2010 i posteriors memòries, són les dades  

de petició d’interconsulta externa. Una sol·licitud d’interconsulta o derivació és el full de petició 

a través del qual el/la metge/sa de família, el/la pediatre, l’especialista, demana la visita d’un  

altre professional. 

Tot i que no hi ha les dades de totes les regions sanitàries de l’any 2010, les sol·licituds 

d’interconsulta en atenció especialitzada varen ser 1.505.846 en total. Sobre aquest indicador 

(sol·licituds d’interconsulta) mostrem el següent gràfic, 
 
 
 

Sol·licituds d'interconsulta en atenció especialitzada 

2010 2011 2012 2013 2014 
 

Gràfic 7. Segons les dades de les memòries de CatSalut 2010-2014 

80.540 

70.814 
75.075 

56.670 57.191 

2.936.263 
2.702.238 

2.830.587 
2.685.545 

1.505.846 
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Llista espera 
especialitats a 
juny de 2016 

 

 
 
 
 

 
 
Gràfic 8. Dades penjades a excel a la web de CatSalut 

 

La memòria de CatSalut de 2015 va canviar el seu format o la manera d’explicar el 

seu funcionament, per la qual cosa, quant a la llista d’espera per especialistes fan 

constar les especialitats que més temps d’espera tenen: 
 

 

 

Gràfic 9. Memòria CatSalut 2015 
 
 
 
 
 

213.390 

68.900 73.656 

44.375 36.885 

14.987 20.792 18.914    20.321    21.024 18.869 
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Gràfic 10. Memòria CatSalut 2015. Cal destacar que el fet que el propi CatSalut reconegui que hi ha un percentatge del 
50,96% que acompleix amb els temps de referència suposa que alhora reconeix que hi ha un gran percentatge que 
superen els temps de referència en la llista d’espera a consultes externes, siguin especialistes o altres. 
 
 
 

A més d’aquestes qüestions anteriors, cal afegir dades importants, com són les llistes d’espera a 

especialistes11: 

 Sobre els arxius que estan penjats a la web de CatSalut, manquen especialitats a les llistes 

d’espera. Per exemple, Rehabilitació, Unitats del dolor, Pneumologia, Medicina interna, 

Reumatologia, Endocrinologia, etc, no poden entrar en un camp, cul de sac, anomenat 

“Altres especialitats”. Aquest camp té un nombre de persones en espera de 213.390, això 

suposa un 38,64% de la llista d’espera dels especialistes. El tema és el suficient important 

perquè es reflectís quines especialitats estan patint aquesta demora.

 Hi ha patologies de major risc. Per exemple, Cardiologia té una llista d’espera a Juny de 2016 de

14.987 persones. 

Determinades especialitats i proves diagnòstiques –depenent del col·lapse- no disposen de citació 

fins passats alguns o molts mesos, i això no es fa constar enlloc, la qual cosa suposa un ajust  gens 

transparent i digne. Un ajust pervers que permet entrar dins els terminis normatius les esperes a 

especialistes. 

 El total de persones que s’estan esperant a la visita per a l’especialista és de 552.113.

 






 

 

 

11 http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-accedeix/llistes-espera/consultes-externes-especialitats/ 

http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-accedeix/llistes-espera/consultes-externes-especialitats/
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Llistes d’espera de proves diagnòstiques 
 

Quant a les llistes d’espera per a proves diagnòstiques12 que mostra el CatSalut al web només 

comentar que les anteriors del desembre de 2015 estan blocades per contrasenya, com havíem 

comentat. Si esteu interessats podeu escriure a llistes@catsalut.cat. 
 
 
 
 
 

Persones pendents de Proves Diagnòstiques 

 
  any 2013     any 2014    any 2015 any 2016 
 

 

 

Gràfic 10. Espera de proves diagnòstiques. Dades de tots aquests anys al mes de juny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-accedeix/llistes-espera/proves-diagnostiques/ 

135.262 138.606 

112.673 

99.392 

mailto:llistes@catsalut.cat
http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/com-accedeix/llistes-espera/proves-diagnostiques/
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Dades de llista d'espera per a proves diagnòstiques 
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Gràfic 12. Comparativa de la llista d’espera entre el mes de desembre de 2015 i el juny de 2016, segons els arxius que 

hi ha a la web de CatSalut 
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Gràfic 13. Dades de les distintes memòries de CatSalut 
 

 

Respecte de les dades pensades a la web de CatSalut, hi ha un clar augment, respecte de l’any 

2015, en un 23,01% (veure gràfic 13) de persones en les llistes per a proves diagnòstiques és un 

detall que fa pensar que ni els recursos s’han gestionat adequadament ni la gestió de la llista.  

Des de fa anys les proves que més es fan esperar, amb evolució incrementada de temps, han 

estat les més cares com les Ressonàncies magnètiques i les Tomografies axials computades (TAC), 

respecte d’això no s’ha  fet res. 

L’evidència que les llistes d’espera, en general, han crescut i no s’han posat elements per a 

reconduir una gestió catastròfica per a la població. 

Les llistes d’espera són un determinant de la salut o de mala salut . Intervencions quirúrgiques i 

proves a l’especialista es podrien haver evitat si s’haguessin posat els recursos necessaris per 

recolzar i valorar l’atenció primària. El que és pitjor encara és que aquestes llistes d’espera són un 

risc per a la població més desprotegida econòmicament perquè depenen de la cita amb el centre 

sanitari públic. 

El mes d’abril el conseller del Departament de Salut Toni Comín va presentar un “Pla integral per 

a la millora de llistes d’espera sanitàries”13 basat en quatre eixos: 

1) Informació més accessible 

2) Apoderament de l’atenció primària 

 

13 http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20160404_Pla-integral-per-a-la-millora-de-llistes-despera-sanitaries-00001 

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20160404_Pla-integral-per-a-la-millora-de-llistes-despera-sanitaries-00001
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3) Proactivitat del sistema de salut 

4) Increment de l’activitat 
 

Tot i les bones intencions del conseller, els fruïts no poden arribar perquè cal una planificació 

exhaustiva dins un plantejament de canvi de model, que sigui 100% públic. En la resolució de les 

llistes d’espera no hi cap cap amenaça secessionista perquè parlem del cos humà i de la vida. 

La Dra. Cristina Nadal, Directora Àrea Atenció Sanitària CatSalut, ha publicat “Anàlisi de Llistes   
d´Espera al Sistema Català de Salut”14 de data 3 de novembre de 2016, on diu que s’ha estabilitzat 
el volum de persones en llista d’espera, i s’ha millorat el temps d’espera. I això és inexacte, només 
cal fer una ullada a les dades més recents. ¿Pot ser que hi hagin altres números, altres equacions o 
fórmules que encara no hem descobert?. Així mateix, la Dra. Nadal es pregunta si aquestes llistes 
d’espera reconeixen la realitat, i a més, fa un seguit d’ observacions. 

Per tant, podem preguntar, ¿on són aquestes llistes d’espera reals? 
 
 

Les causes i la perversitat de laboratori 
 

Mentre a partir del mes d’agost de 2011 a la sanitat pública es tancaven, per ordre del 

Departament de Salut, les urgències dels CAP dels dissabtes i dels CUAP i CAC, la gestió política 

de la sanitat durant els anys 2010-2014 va conduir a tancar 2079 llits15. 

La millor manera, potser, d’explicar aquestes retallades es mostrant les dades dels pressupostos 

en Salut: 
 

Evolució del pressupost en Salut 
 

   any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015 

 

Gràfic 14. El pressupost per a l’any 2013 no es va aprovar per la qual cosa l’import és el mateix que el de l’any 2012.  

 

14 http://www.consorci.org/media/upload/pdf/llistesespera_sessiotecnicacsc_03-11-2016_1478189176.pdf 

15 http://diarisanitat.cat/catalunya-va-ser-lautonomia-que-mes-llits-dhospital-va-perdre-entre-2010-2014/ 

9.547,81 

9.127,91 

8.685,01 8.685,01 

8.399,19 

8.220,61 

http://www.consorci.org/media/upload/pdf/llistesespera_sessiotecnicacsc_03-11-2016_1478189176.pdf
http://diarisanitat.cat/catalunya-va-ser-lautonomia-que-mes-llits-dhospital-va-perdre-entre-2010-2014/
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Evolució del pressupost - ICS 
 

Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2014 Any 2015 

 

Gràfic 15. Evolució del pressupost per a l’Institut Català de la Salut 

 
Comparativa pressupost any 2010 amb l'any 2015 dels consorcis sanitaris 

 

 

Gràfic 16. Les dades d’aquesta gràfica han estat extrets de l’idescat. Els consorcis que hem tingut en compte són 

aquells on la generalitat té participació majoritària. 

 
 
 

La població va patir un dels pitjors sotracs econòmics de la història de Catalunya. El treball va  

caure. Moltissimes empreses i petits comerços van baixar la persiana. El poder adquisitiu es va 

desdibuixar, la classe mitjana va passar a ser classe pobre i la classe pobre va passar a estar sense 

cap recurs, desnonada i al carrer. 

2.915,51 

2.771,85 
2.727,87 

2.616,87 

2.518,65 

500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 

50 
0 

2010 2015 



 

 

 

17 LES LLISTES D’ESPERA A CATALUNYA 

Conseqüència del tancament de les urgències als CAP va ser l’ increment de les urgències 

hospitalàries i de les visites als metges en un 17%*. Ambdues qüestions, retallada de 

pressupostos i major activitat assistencial formen un còctel tòxic per a la població. 
 
 
 

Evolució de l'activitat transport sanitari urgent (SVB, SVA i altres actuacions) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Gràfic 17. Major activitat del servei de transport sanitari durant els darrers anys. A partir de 2013 les activitats del 

transport sanitari urgent van créixer fins el 2015 gairebé un 16%. 
 

Hi ha una correlació de retallada econòmica dels pressupostos en Salut cap a l’Institut Català de la Salut 

(ICS), els consorcis sanitaris on la generalitat té participació majoritària, els sociosanitaris, etc. Aquesta 

correlació de retallades arriba també al nombre de llits públics dels hospitals. 

 

Llits hospitalaris 
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Gràfic 18. De les memòries CatSalut. Estan recollits els llits de la xarxa hospitalària d’internament de totes les regions 

sanitàries de Catalunya 
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Evolució llits als sociosanitaris 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Gràfic 19. Dades de les memòries CatSalut. A la gràfica fem constar tots els llits, tant dels centres de llarga estada, 

convalescència, cures pal·liatives, estada polivalent, mitjana estada. 

 

Total dels llits centres psiquiatria 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Gràfic 20. Dades de les memòries CatSalut. Centres psiquiàtrics monogràfics autoritzats i centres que presten serveis 

d'internament psiquiàtric. 
 

El clar decreixement de llits en tots els àmbits assistencials sota la gestió del Departament de 

Salut ha afavorit les contractacions amb centres sanitaris privats. 

 
 

Llistes d’espera: els interessos capitals i les retallades 
 

Tothom parla de les llistes d’espera bestials. Podem veure que llistes d’espera i col·lapse de les 

urgències són conseqüència de la mateixa gestió. Al carrer, als centres sanitaris, podem constatar 

que hi ha persones que estan patint i que esperen una prova diagnòstica, una visita amb el metge 

especialista o una intervenció quirúrgica des de fa anys. 

L’any 2011 van sorprendre les paraules d’Andreu Mas-Colell: “El Govern de la Generalitat optarà 

"tot sovint" per derivar la prestació dels serveis públics al sector privat, amb l'objectiu d'aprimar i 
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agilitar l'Administració.”16 . L’exconseller d’Economia i Finances havia treballat a Berkeley als anys 

70 fins el 81, i estava acostumat a allò que es diu “món liberal”. I va fer aquestes declaracions  

sens respecte de tot el que ha pagat el poble català per tenir una sanitat pública com cal. 

L’exconseller del Departament de Salut Boi-Ruiz, el desembre de 2015 deia que “les llistes 

d’espera són un efecte col·lateral de la crisi17” i es va quedar tan ample, perquè ell i la gent que ve 

del món dels negocis saben molt bé que les crisis (o el que diuen crisi) donen molts diners als que 

ja tenen, els empresaris. I això ho podem veure amb els contractes més que milionaris que va fer 

des de l’administració pública amb Capio (IdcSalud), amb Fresenius i altres multinacionals i grans 

empreses. Però clar, ell estava allà, i ell havia estat president de la patronal dels empresaris de la 

sanitat (la Unió Catalana d’Hospitals –UCH-). 

Al senyor Boi-Ruiz no li interessava pas parlar de les llistes d’espera com a reconeixement de la 

seva gestió nefasta per a la major part de la població sinó més bé com a negoci. Mentre retallava 

els pressupostos dels hospitals públics augmentava els contractes amb el sector privat. Més de 

2.450 milions d’euros se n’anaven –i encara se’n van- cap aquest sector. D’aquesta manera, els 

hospitals públics, no poden absorbir tota l’activitat assistencial sanitària, i es veuen forçats a 

derivar a la privada. 

Els treballadors 
 

L’ICS, l’empresa pública més gran de Catalunya, que compta amb 8 hospitals públics i 288 CAP, va 

prescindir de 8.721 professionals des de l’any 2010 fins l’1 de gener de 2016 segons consta a 

l’Observatori de la funció pública. L’any 2010 hi havia 41.729 treballadors a l’Institut Català de la 

Salut i va passar a tenir 33.008. Tot i que l’any passat el Dr. Pere Soley, director gerent de l’ICS, 

afirmava que no tenia previst reduir més plantilles, la davallada ha continuat. 

El Fòrum Català d’Atenció Primària, en el seu informe de l’any 2011 fa una sèrie de propostes per 

tal de revertir la gestió enfocada a l’hospitalocentrisme, però a més, denuncien les retallades al 

personal treballador. 

“Disminució de la plantilla global dels centres i serveis d’Atenció Primària: més de 1.000 persones. 

Només la reducció d'interins estatutaris de l'ICS representa la pèrdua de 272 places de titulats 

superiors (metges) i de , 114 de titulats de grau mitjà (infermeria). La resta de la reducció real 

afecta als professionals eventuals. Es cobreixen només parcialment les jubilacions i encara en 

menor grau les baixes laborals i no es cobreixen les absències de professionals per vacances o 

formació.” 18
 

El canvi en la gestió de l’atenció primària, que va suposar orientar la medicina pública cap a les 

urgències, va ser una mena d’adaptació del personal a la nova situació precària, poc a poc, més 

inferior en nombre, mentre les llistes per atendre als usuaris de la sanitat pública en atenció 
 

 

16 http://emprenem.ara.cat/blogs/generalitats/Externalitzacions_6_438016197.html 
 

17 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/sanitat/boi-ruiz-minimitza-lefecte-les-llistes-despera-afirma-que-son- 
efecte-collateral-crisi-4774695 

 

18 https://focap.files.wordpress.com/2012/03/doc_focap_laps_catalunya_03_111.pdf 

http://emprenem.ara.cat/blogs/generalitats/Externalitzacions_6_438016197.html
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/sanitat/boi-ruiz-minimitza-lefecte-les-llistes-despera-afirma-que-son-efecte-collateral-crisi-4774695
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/sanitat/boi-ruiz-minimitza-lefecte-les-llistes-despera-afirma-que-son-efecte-collateral-crisi-4774695
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/sanitat/boi-ruiz-minimitza-lefecte-les-llistes-despera-afirma-que-son-efecte-collateral-crisi-4774695
https://focap.files.wordpress.com/2012/03/doc_focap_laps_catalunya_03_111.pdf
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primària, molt sovint, creixien setmanes i en alguns casos mesos, encara que per normativa 

estigués estipulada la visita en 48 hores. 

Les condicions laborals van ser pitjors donades totes les retallades19, i les peticions de certificats 

per marxar a l’estranger van créixer. 

 

Ràtios 
 

Les ràtios són el nombre de persones que s’assignen a un metge i tenen a veure molt amb les 

llistes d’espera. L’Organització Mundial de la Salut és qui determina el nombre de metges òptim 

per nombre pacients. 

El que al gràfic 220 veiem és que les llistes d’espera són superiors als hospitals públics de l’Institut 

Català de la Salut (ICS) que als consorcis on la generalitat té participació majoritària. Un dels 

factors importants és la ràtio que s’assigna al metge. Si un metge de medicina de família o 

especialista té massa persones assignades la llista d’espera creix. 
 

 

Gràfic 21. Les llistes d’espera són molt superiors en l’Institut Català de la Salut. 
 

Al web de PatuSalud21 podem llegir un paràgraf d’una carta enviada als directius de la Vall 

d’Hebron així com també a altres, com la Conselleria de Salut: 

“A més, de manera incomprensible, s´ha procedit a reduir els recursos humans en quant a 

facultatius, no perllongant el contracte dels dos professionals contractats, tot i mantenir una ràtio 

metge-pacient inadequada, retornant a la precària situació prèvia, ja denunciada a principis del 

2013…” 

En la mateixa línia, retallem un paràgraf de l’àrea de Girona. 
 
 

19 https://dempeusperlasalut.wordpress.com/2015/03/18/limpacte-de-les-retallades-a-la-sanitat-publica-catalana/ 
 

20 Dades extretes de la informació que proporciona el Departament de Salut a través del web. 

21 http://www.patusalud.es/wp/?p=6932 

https://dempeusperlasalut.wordpress.com/2015/03/18/limpacte-de-les-retallades-a-la-sanitat-publica-catalana/
http://www.patusalud.es/wp/?p=6932
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(Gràfic 22). Queixa de l’ Àrea Sanitària de Girona per la manca de professionals sanitaris. 
 

El que veiem és la mancança de professionals sanitaris davant una situació desesperant de 

persones treballant per a persones malaltes i que no donen a l’abast. Les demandes que veiem  

no són casos aïllats sinó que es poden traslladar a la majoria d’àrees territorials de Catalunya. 

Treballar amb les ràtios que suggereix l’ OMS vindria a ser la manera coherent de treballar per a 

les persones sense anar-hi a corre-cuita ni generar llistes d’espera. 

Si consultem els informes de INE respecte a les ràtios, ens trobem que tenim una ràtio molt 

superior a la realitat dels nostres ambulatoris i hospitals, i és per una raó simple. El INE compta 

amb tots els metges i infermers/es col·legiats, i això no vol dir que totes i tots se’n dediquin a la 

professió, o que estiguin contractats, o que es quedin a la nostra CCAA o que estiguin treballant 

en la sanitat pública. Per exemple, sabem que hi ha un gran nombre de metges que sol·liciten 

marxar cap a l’estranger22, on seran millor valorats. Per la qual cosa, la referència del INE no és 

aplicable per fer ràtios, encara que serveixi com a referència en altres qüestions. 

 
 

Conseqüències 
 

 Discriminació, classisme 
 

L’accés a la sanitat pública, al tractament i a la cura hem vist que es troba soscavat per immenses 

llistes d’espera i això no passa amb qui té el poder econòmic per pagar l’accés directe. S’està 

generant un determinat classisme “jo vaig anar pagant i em van fer les proves el mateix dia”, 

davant la majoria les persones “porto esperant mesos que em cridin” inclús hi ha casos que 

porten anys esperant una intervenció quirúrgica. 

 
 

 

22 http://www.cgcom.es/noticias/2016/12/16_12_16_datos_certificados_idoneidad_2016 

http://www.cgcom.es/noticias/2016/12/16_12_16_datos_certificados_idoneidad_2016
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 Medicalització o  sobremedicalització? 

 

Mentre la persona romà en la llista d’espera pateix per manca de mobilitat, per dolors, etc. Les 

llistes d’espera a més de beneficiar l’empresa privada de sanitat també beneficien les 

farmacèutiques. 

 

Despesa de farmàcia 
 

2013 2014 2015 

Gràfic 23. Augment clar de la despesa en farmàcia 
 

La despesa de farmàcia de l’any 2012 i anteriors no hi consten a la gràfica donat que l’any 2012 es 

van produir canvis en el pagament de les receptes. El Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril23, de 

mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat 

i seguretat de les prestacions va apujar fins un percentatge concret les aportacions a la Seguretat 

Social. 

a) Un 60% per a usuaris/ies que la seva renta fos igual o superior als 

100.000 euros. 

b) Un 50% per a treballadors/es en actiu i els seus beneficiaris que la 

seva renta fos igual o superior a 18.000 euros. 

c) Un 10% per a les persones que tenen la condició d’assegurats com a 

pensionistes (amb un màxim mensual de pagament) 

 
 

A banda del comentat anteriorment, el Govern de la Generalitat de Catalunya va posar un nou 

repagament consistent en el pagament d’1 euro per recepta, que va haver de tirar enrere l’any 

2014. 

Les llistes d’espera també tenen el seu impacte físic i psicològic en el perllongament dels 

tractaments contra el dolor i això és una altra conseqüència que caldria estudiar. 

 
 
 
 

23 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5403 

1.479.442.720,84 

1.349.641.361,16 

1.303.071.313,67 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5403
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Més contractació amb la privada. Malalts que van a la privada i/o es fan d’una assegurança privada 

 

El patiment crònic o la desesperació per aconseguir el més aviat possible una intervenció 

quirúrgica o una prova, ha fet que moltes persones no puguin demorar la solució del seu 

patiment. Clar, caldria que ens preguntéssim què, qui i com, s’ha conduït a un gran 

nombre de persones perquè es fessin d’una assegurança privada o anessin pagant a la 

sanitat mercantil. 

 
De fet, la proposta que van fer els senyors de CIU a la Camara del Congrés 24 dels Diputats 

el mes desembre de 2012 va ser la de potenciar a Catalunya les assegurances privades i 

donar beneficis fiscals a qui es fes d’una, a partir d’un determinat nivell de renda. Les 

seves intencions estaven prou clares i el procediment per aconseguir-ho ha estat un èxit. 

 
A altre paràgraf hi posa: “A Catalunya el Govern regional va plantejar en 2011 la 

possibilitat d’obligar als ciutadans a tenir una assegurança mèdica privada a partir d’un 

determinat nivell de renda, així com la possibilitat de fragmentar l’Institut Català de la 

Salut per a donar entrada al sector privat en la gestió dels hospitals i centres de salut ” 

L’estratègia de d’ofegar els hospitals públics perquè la privada se’n beneficiés ha estat un 

dany social, que no col·lateral. Un dany fruit de la planificació dels interessos econòmics 

dels empresaris de la sanitat. 

 
Al mateix text publicat al DOCG hi diu “Amb la privatització de la gestió sanitària s’està 

pretenent estalviar a curt termini sense valorar suficientment les possibles conseqüències 

a mitjà i llarg termini”. Poc els interessava aprofundir sobre les conseqüències, que 

evidentment han estat moltes i de molt greus. 

 

Gràfic 24. Evolució del nombre de persones amb assegurança pública sanitària 
http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_dades_estadistiques/poblacio/poblacio_assegurada_entitats_ass

eguranc a_lliure/fitxers_estatics/memoria_2014_entitats_asseguranca_lliure_assistencia_sanitaria.pdf 

 
 

24 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI? 
CMD=VERDOC&CONF=BRSPUB.cnf&BASE=PU10&PIECE=PU10&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&OPDEF=Y&QUERY=(B).PUBL.+ 
%26+(CONGRESO).SECC.+%26+(D).ORSE.+Y+BOCG-10-D-199.CODI. 

http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_dades_estadistiques/poblacio/poblacio_assegurada_entitats_asseguranca_lliure/fitxers_estatics/memoria_2014_entitats_asseguranca_lliure_assistencia_sanitaria.pdf
http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_dades_estadistiques/poblacio/poblacio_assegurada_entitats_asseguranca_lliure/fitxers_estatics/memoria_2014_entitats_asseguranca_lliure_assistencia_sanitaria.pdf
http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_dades_estadistiques/poblacio/poblacio_assegurada_entitats_asseguranca_lliure/fitxers_estatics/memoria_2014_entitats_asseguranca_lliure_assistencia_sanitaria.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERDOC&amp;CONF=BRSPUB.cnf&amp;BASE=PU10&amp;PIECE=PU10&amp;DOCS=1-1&amp;FMT=PUWTXDTS.fmt&amp;OPDEF=Y&amp;QUERY=(B).PUBL.%2B%26%2B(CONGRESO).SECC.%2B%26%2B(D).ORSE.%2BY%2BBOCG-10-D-199.CODI
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERDOC&amp;CONF=BRSPUB.cnf&amp;BASE=PU10&amp;PIECE=PU10&amp;DOCS=1-1&amp;FMT=PUWTXDTS.fmt&amp;OPDEF=Y&amp;QUERY=(B).PUBL.%2B%26%2B(CONGRESO).SECC.%2B%26%2B(D).ORSE.%2BY%2BBOCG-10-D-199.CODI
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERDOC&amp;CONF=BRSPUB.cnf&amp;BASE=PU10&amp;PIECE=PU10&amp;DOCS=1-1&amp;FMT=PUWTXDTS.fmt&amp;OPDEF=Y&amp;QUERY=(B).PUBL.%2B%26%2B(CONGRESO).SECC.%2B%26%2B(D).ORSE.%2BY%2BBOCG-10-D-199.CODI
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERDOC&amp;CONF=BRSPUB.cnf&amp;BASE=PU10&amp;PIECE=PU10&amp;DOCS=1-1&amp;FMT=PUWTXDTS.fmt&amp;OPDEF=Y&amp;QUERY=(B).PUBL.%2B%26%2B(CONGRESO).SECC.%2B%26%2B(D).ORSE.%2BY%2BBOCG-10-D-199.CODI
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Hospitalitzacions i Esperança de vida 

 

 

Hospitalitzacions anys 2010-2015 
 

Total Hospitalitzacions any 
 

764.961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Gràfic 25. El nombre d’hospitalitzacions és del total d’ingressos finançat pel CatSalut, siguin ingressos 

considerats més convencionals com els ingressos per cirurgia major ambulatòria 

 
 
 

 

Gràfic 26. Dades de Institut Nacional d’Estadística. 
 

Cal pensar en l’efecte del Reial decret de la «Reforma Laboral» de l’any 2012. La por a 

perdre el treball es va fer palesa en la disminució d’activitat als hospitals (gràfic 26), però 

alhora, aquest any va ser una catapulta perquè augmentessin els anys següents els 

ingressos hospitalaris (gràfic 25), per la confluència de les retallades generals a la sanitat 

pública i les laborals i socials. 

755.126 
748.568 

732.684 730.864 
724.752 
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Gràfic 27. Esperança de vida al naixement. Catalunya. 2010-2015 
 

L’esperança de vida està en clar decreixement (veure gràfic 27). Els determinants de la 

salut com són l’atur, el treball precari, la vivenda, l’alimentació, la sobremedicalització i 

altres, entre els quals podem afegir el factor de les llistes d’espera, redueixen els anys a 

vida. 
 
 
 

 
Gràfic 28. Evolució de les intervencions quirúrgiques des de l’any 2010 fins l’any 2014. 
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 Mortalitat 

 

Gràfic 29. Mortalitat. Anys 2010-2015. Dades INE. 
 

Caldria preguntar al Departament de Salut, quantes de les persones que han mort a 

Catalunya ho han fet en una llista d’espera. 

 
 

Reclamacions 
 
 

Reclamacions dels usuaris/es 
 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 

Gràfica 30. Reclamacions 

48.924 50.471 

46.008 45.415 46.783 

40.574 
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Les reclamacions que consten al gràfic 30 són les corresponents a la ciutadania en l’àmbit 

de la salut, no a les d’àmbit institucional que van dirigides cap el Síndic de Greuges o 

altres. 

 
Els motius principal són les demores en intervencions quirúrgiques, a proves 

diagnòstiques i en visites a especialistes. Tot i que aquestes reclamacions i/o queixes 

venen de molts anys enrere i que han persistit en el temps, hem de pensar que el tema de 

les llistes d’espera no ha estat tractat de manera seriosa per tal de voler donar solucions. 

 
El sistema de reclamacions no s’orienta amb el mateix protocol per a tots els centres 

sanitaris. Moltes reclamacions no es fan constar atès que els diversos serveis d’atenció a 

l’usuari donen una resposta positiva per a la persona reclamant, malgrat la queixa hauria 

de constar, sigui o no sigui resolta. El circuit de les reclamacions no pot quedar segons les 

decisions de centres concrets. 

 
Durant molts anys l’ICS no ha donat resposta a les queixes per escrit i les han intentat 

resoldre via telèfon o presencialment. Així ens trobem que moltes de les queixes que 

anaven adreçades a l’ICS han acabat a mans del Síndic de Greuges. 

 

Reclamacions al Síndic de Greuges 

 

 

El Síndic de Greuges en el seu “Informe al Parlament 2015” aconsella que es respectin els 

terminis de garantia i de referència establerts. 

 
“Durant aquest any (2015) s'han continuat rebent queixes de persones que han d'esperar 

terminis superiors als garantits o als fixats com a referència per ser ateses. En aquests 

casos, el Síndic ha suggerit que es programi la intervenció, la prova diagnòstica o la visita 

pendent sense més demores i que se li comuniqui a la persona interessada la data fixada.” 

 
També constata les llargues esperes per accedir a la Fecundació In Vitro doncs d’ençà que 

es demana a l’atenció primària passen anys, i a més, amb discriminació si la parella que ho 

sol·licita és de dones. 

 
Davant les queixes rebudes dels temps d’espera, -que desconeixem el nombre-, el Síndic 

ha arribat a l’entesa amb el Departament de Salut de posar en marxa un sistema de 

tramitació de queixes relatives a llistes d’espera per poder abreujar-les, consistent en què 

tan bon punt arriben, es trameten via electrònica a l'Administració sanitària, que s'ha 

compromès a donar-hi resposta en quaranta-vuit hores per la mateixa via. Aquesta 

tramitació exprés permet una resolució més àgil d'aquest tipus de queixa. 
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La nostra proposta 

 

 Qualsevol prioritat, dins els procediments de cura, exigeix de recursos estructurals i 

humans per poder-la abordar. Per tant, hi ha impossibilitat de regular les prioritats de 

l’assistència sanitària pública si no es contracta més personal (facultatius, infermers/es, 

administratius, zeladors) tanmateix hi continuarà aquesta impossibilitat si no s’obren nous 

quiròfans o s’adquireix nou material diagnòstic. Per tant, el pressupost ha de disposar 

d’una partida per fer possible això. 

 Valorar i dotar de més recursos la promoció, la prevenció i l’atenció primària. 

 Gestionar i dotar d’assistència mèdica els centres sociosanitaris des de l’ICS 

 Recolzar l’atenció sanitària domiciliària 

 La regulació de les llistes d’espera hauria d’adaptar-se als criteris mèdics i de les malaltes  

i malalts, donada la casuística individual, doncs voler fer passar a tothom per les mateixes 

variables i quadratures, és més típic d’un matemàtic o d’un economista en el món de la 

sanitat i la salut. 

 Recuperar les urgències de l’atenció primària és fonamental per començar a acabar amb 

el col·lapse actual als centres hospitalaris. 

 Homogeneïtzar –consensuar la ràtio facultatius i infermers/es per nombre de pacients. 

Això implica que tant els consorcis sanitaris com els hospitals públics han de tenir la 

mateixa ràtio, sense agafar com a referència els que més ràtio tenen sinó els de menys 

ràtio tenen. 

 Si es persevera amb la idea de la creació de llistes d’espera, s’ha de tenir en compte totes 

les especialitats mèdiques, i tots els procediments enfocats a la cura. 

 S’ha d’efectuar una llista de les persones que encara no es troben en cap llista d’espera, 

atès que això forma una nova modalitat de llista d’espera. 

 Si hi ha continuació en el sistema de llistes d’espera, s’ha de garantir des del minut 1 que 

hi ha transparència en la seva gestió i s’adapten els temps a les necessitats de cura de la 

persona. Per aquesta raó, no cal esperar i deixar-ho tot a mans de reclamacions, Síndic de 

Greuges, Oficina Antifrau, o Sindicatura de Comptes. 

 La gestió de les llistes d’espera ha de ser homogènia, amb el mateix protocol tant pels 

hospitals i CAPs de l’ICS com pels centres sanitaris concertats, i amb els mateixos criteris 

d’inclusió i exclusió a les llistes. 

 La participació, control i auditoria ciutadana sobre els procediments de les llistes d’espera 

i la seva gestió. 
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Agraïments 
 
 
 

Als nostres fills perquè sempre puguin tenir Sanitat Pública, millor al 100%! 

A la Marea Blanca25, que des de fa anys, una de les seves reivindicacions és la 

reversió de les retallades. A Toni, a la Trini, a l’Enric, a l’Elva, a Espe, a Emi, que 

ens heu motivat per mirar segons quins temes. A totes les persones que formen 

l’Acampada de Sabadell, perquè són un exemple de lluita, de solidaritat i de 

companyerisme. 

A Manuel Galiñanes per donar suport en tot moment i acompanyar-nos en  

aquest treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nota: Aquest treball no està acabat. Caldria esbrinar quins són els temps d’espera habituals en totes les 

modalitats de les esperes sembla que ha estat missió impossible... i potser que així sigui, per la qual 

cosa el treball ens ha quedat coix, malgrat tot, hem fet el que hem pogut. 
 
 
 
 
 
 

25 http://www.mareablanca.cat 
 

http://www.mareablanca.cat/

