
 
 

 
Tertúlia sobre l’impacte de les eleccions autonòmiques en la política sanitària 

 

Les eleccions autonòmiques del 2015 portaran a un 
augment de la politització de la gestió sanitària 

 
En el marc de les eleccions autonòmiques que tindran lloc el 24 de maig a 
13 comunitats autònomes que representen la meitat de la població 
espanyola, el Col·legi d’Economistes de Catalunya va organitzar una 
tertúlia amb experts en gestió sanitària per debatre sobre com quedarà la 
política sanitària després d’aquests comicis, en què s’ha coincidit a 
preveure que els polítics intervindran de forma més clara en la sanitat. 
 
Barcelona, 15 de Maig de 2015.- La seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya a Barcelona va acollir ahir a la tarda una tertúlia sobre l’impacte de 
les eleccions autonòmiques en la política sanitària. Moderada pel degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, la tertúlia es va centrar 
en analitzar de la mà de diversos experts com la política sanitària pot canviar 
amb el canvi polític a Espanya. Casas va comentar que “hi ha algunes 
comunitats autònomes com Astúries o La Rioja que després del període de 
retallades continua tenint una despesa sanitària per habitant  superior a la que 
tenien d’altres comunitats abans de la crisi”.  
 
Carme Fernández, redactora en cap per Catalunya de Diario Médico, va 
destacar que en l’última legislatura “les comunitats autònomes han patit unes 
retallades en sanitat sense precedents”. També va apuntar que  “a diferència 
de Catalunya, on amb el tema sanitari sempre hi ha hagut consens, a la majoria 
de les comunitats autònomes és un tema que genera controvèrsia”. A 
continuació va repassar quins han estat els temes que han centrat la qüestió 
sanitària a les 17 comunitats autònomes, destacant que “a Madrid aquests 
últims 4 anys s’ha intentat externalitzar la gestió de 6 hospitals i 23 centres de 
salut, una política que finalment no s’ha dut a terme”. Fernández també va 
apuntar que fins que no passin les eleccions generals no hi haurà reformes 
importants en la sanitat. Fernández va afegir que “és important augmentar el 
control de l’economia submergida i el frau fiscal, que representen entre el 19 i 
el 24% del PIB, entre 190 i 240.000 milions d’euros a l’any”. També va demanar  
“millorar el finançament de les comunitats i disminuir les desigualtats de 
despesa sanitària entre les comunitats, establint un mínim de despesa anual 
per càpita”.   
 
Per la seva banda, Pere Vallribera, president de la Societat Catalana de 
Gestió Sanitària i vocal de Sedisa (Societat Espanyola de Directius de la Salut), 
va comentar que aquesta ha estat la legislatura “de les retallades i de la sanitat 
com a arma política”. Vallribera també va destacar que aquests últims 4 anys 
han estat marcats per “l’anti-privatització, l’increment de les desigualtats entre 
les comunitats autònomes, la corrupció i les marees blanques”. A més va 
apuntar que “el que està clar és que no ha estat la legislatura de les reformes 
estructurals pendents” i que “s’ha produït la mort de la gestió pública 
empresarial”. Pel que fa a l’escenari futur, Vallribera va comentar que creu que 



“la propera legislatura serà la de la involució perquè la degradació del sistema 
serà més políticament rendible que la reforma del mateix”. En aquesta línia va 
afegir que “és important impulsar una millora de la gestió pública per tal que la 
política sanitària sigui més efectiva”.  
 
A continuació, David Elvira, relacions institucionals de Sanofi, va comentar que 
“la indústria farmacèutica ha estat impactada en els últims anys pel control de 
la despesa pública realitzada en poc temps”. En aquest sentit, va apuntar que 
“la despesa farmacèutica a desembre de 2014 era igual que la del 2004”. Elvira 
va afegir que “sortirem de la crisi amb les mateixes hipoteques de gestió amb 
les que vam entrar perquè hi ha hagut presses per la reducció de la despesa 
pública”, i va criticar “la politització creixent de la sanitat, que ha fet que es 
consolidin estratègies com les subhastes, que de vegades no estan lligades 
amb l’eficiència dels comptes públics”. El relacions institucionals de Sanofi va 
afegir que “en general les polítiques regionals s’han enfocat a controlar el preu 
del medicament, mentre que s’ha deixat de banda el control de la prescripció”. 
Elvira va concloure que “s’hauria d’apostar per les compres vinculades a 
resultats” i per la creació “d’un instrument per avaluar econòmicament els 
medicaments”. 
 
Finalment, Lluís Bohígas, economista i membre de la Comissió d'Economia de 
la Salut del Col·legi d'Economistes de Catalunya, va destacar que “la despesa 
sanitària ha augmentat del 2002 al 2009 i des de llavors ha disminuït any rere 
any”. També va subratllar que “segons l’OCDE, Espanya és dels països 
d’Europa que més ha retallat la seva despesa sanitària, que ha disminuït en un 
10-15% de mitjana”. A més, va comentar que “s’ha traslladat la culpa de la 
situació a la indústria farmacèutica i la sanitat privada”. D’altra banda, va 
afirmar que “la situació política a partir del 25 de maig serà confusa, inestable i 
tacticista que portarà a un augment de la politització de la gestió sanitària a 
Espanya”.  
  
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
 
 Per a més informació: 

Gabinet de premsa Col·legi d’Economistes de Catalunya 
Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (620037450) 

cecpremsa@coleconomistes.cat 


