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ÉS EL MOMENT D’ ASSEGURAR EL FUTUR DEL  

SISTEMA DE SALUT 

 
     
 

• Catalunya disposa d'un sistema de salut capdavanter  a nivell mundial, en canvi,  
la despesa sanitària per habitant se situa en la zo na mitjana de la despesa per 
Comunitats Autònomes,  lluny però del País Basc, Na varra o Extremadura. 

 
• S’ha d’ajustar la despesa durant aquest temps de re cessió econòmica per 

garantir el model sanitari del futur. 
 
• La concentració de l’oferta de serveis i la raciona lització dels recursos són 

mesures que també contribuiran a l’eficiència del s istema.  
 

• El context econòmic actual fa necessari aglutinar e sforços i posar en valor les    
fortaleses d’aquest sector, tenint en compte que es  un sector estratègic per la 
economia del nostre país.  

 
 
 
L’actual conjuntura econòmica provocarà una reducció important en els pressupostos dedicats 
a la salut. En aquest context, es fa necessari, més que mai, aglutinar esforços, posar en valor 

les fortaleses d’aquest sector i impulsar la seva vessant com a generador de riquesa i valor 

afegit, i impulsor del creixement econòmic, evitant caracteritzar-lo com a generador de dèficit.  

 

Tot i la disminució substancial dels ingressos generals per als serveis i les prestacions 
sanitàries en el context econòmic actual, caldrà reduir  les despeses per garantir el model 

sanitari del futur. En aquest sentit, tenint en compte que s’ha de seguir garantint la qualitat i 

preservar l’equitat, cal que tots els agents implicats, inclosos els ciutadans, facin l’esforç 

d’utilització dels recursos i prestacions sanitàries amb rigor i responsabilitat i això genera estalvi  
 

En aquest context, la Comissió d’Empreses del Sector de la Salut (COMESS) de la Cambra de 

Comerç de Barcelona, que representa prop de 5.000 empreses de la demarcació de Barcelona,  

creu que és el moment de revisar aspectes de l’actual sistema tant en la prestació com en 

l’organització i finançament. Una revisió, que s’ha d’acompanyar de millores d’ús del sistema i 
de la demanda. 

 

La COMESS que ha elaborat un document de posicionament i recomanacions per afrontar amb 

garanties els reptes que té el sector de la salut, demana que, a nivell estatal, es dugui a terme 

una anàlisi profunda i allunyada de moviments electorals, del Pacte per a la Sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut; a més a més, s’han de revisar l’actual sistema de copagament i les 

mesures per impulsar la corresponsabilitat; i finalment, cal situar la concentració de l’oferta i la 

racionalització dels recursos com a mesures centrals dels plans que es configurin per fer front 

al context econòmic actual. 
 

Catalunya disposa d'un sistema de salut capdavanter a nivell mundial fruit de les continuades 

polítiques d’impuls que s’han dut a terme al llarg de molts anys, de la implicació dels seus 

professionals i del model econòmic. Segons les dades actualitzades  de l’estudi de la Cambra 
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de Comerç de Barcelona, El sector de la salut a Catalunya, aquest  és el quart sector més 

important en termes de VAB i d’ocupació_el 8,9 % dels afiliats a Catalunya l’any 2008.  Es el 
primer sector en despesa en R+D+I (industria farmacèutica e instruments mèdics) i el quart en 

exportació  (productes farmacèutics i productes d’òptica i medicoquirúrgics). Però a més del 

seu pes econòmic i la capacitat de generació d’activitat productiva i d’ocupació que té, el sector 

sanitari és a més, una eina integradora i de cohesió social del territori i un element de suport 
d’altres activitats econòmiques de sectors diversos.    

 

No obstant això, la despesa sanitària per habitant a Catalunya se situa en la zona mitjana de la 

despesa per Comunitats Autònomes lluny però de País Basc , Navarra o Extremadura i molt 

per sota de la gran majoria de països europeus, especialment de les regions amb nivells 
semblants de renda i desenvolupament (França, Suècia o Itàlia). Una situació que es veu 

agreujada per l’actual context econòmic i que fa imprescindible el consens de tots els actors 

implicats en la implantació i l’establiment de les mesures necessàries per garantir el model 

sanitari futur. En aquest sentit, no és el moment de posicions partidistes ni enfrontament. Des 
de la responsabilitat, cal no contribuir a confondre la ciutadania, explicar amb transparència 

quina és la situació real de la nostra sanitat, buscar complicitats i mantenir la confiança amb els 

professionals i el sistema. En aquesta tasca tots els actors implicats hi tenen un paper cabdal i 

per això, la Cambra de Comerç de Barcelona els demana els esforços necessaris per trobar el 

consens que permeti la sostenibilitat i garantia de futur del nostre sistema.  
 

Comissió d’Empreses del Sector Salut 

La COMESS va ser constituïda el passat 8 de març per la Cambra de Comerç de Barcelona, 

està presidida per Maria Teresa Bassons, membre del comitè executiu de la corporació i la 
composen un total de 22 empresaris. Tots ells són representants de les diferents empreses que 

s’inclouen en el conjunt d’activitats econòmiques del sector salut,  com el sector assegurador, 

farmacèutic,  l’hospitalari, d’anàlisis clínics, tecnologia mèdica, residencial social o distribució 

entre d’altres. Entre els seus objectius de treball destaquen l’impuls de la internacionalització i 
de la  competitivitat de les empreses del sector. 

 

Per a més informació sobre el sector salut es pot consultar l’estudi complert en el següent 

enllaç: http://bit.ly/dUJedA . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


