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[ NOTA DE PREMSA ] 

 

DETERIORAMENT DEL SISTEMA SANITARI 
Metges de Catalunya reclama als comitès de seguretat i 
salut d’atenció primària de l’ICS la disminució de les 
càrregues de treball 
 

• Insta les direccions a detallar per escrit les mesures que adoptaran “per 
tal de respectar l’acord de sortida de vaga” de la tardor passada 

 

 
BARCELONA, 19 JULIOL 2019. Metges de Catalunya (MC) ha presentat aquest dijous i 
divendres un requeriment exprés als comitès de seguretat i salut de les set direccions d’atenció 
primària (DAP) –Barcelona, Metropolitana Nord, Costa de Ponent, Girona, Lleida, Camp de 

Tarragona i Terres de l’Ebre– de l’Institut Català de la Salut (ICS), perquè estableixin les 
mesures necessàries per limitar les càrregues de treball dels facultatius i adequar el nombre de 
visites diàries a la seva jornada assistencial, com recull l’acord de sortida de vaga signat a finals 
de novembre de 2018 per millorar la qualitat de l’assistència i les condicions de treball dels més 
de 5.700 professionals mèdics de la xarxa d’atenció primària. 
 

En l’escrit, el sindicat assenyala que la garantia d’un màxim de visites, tenint en compte la 
seva durada i el nombre d’hores que conformen la jornada laboral del personal facultatiu, 
“és un dret de l’usuari, al qual s’atorga així una atenció dins d’uns estàndards mínims 
de qualitat, i també una seguretat per a la salut dels qui presten els seus serveis sota 
una pressió assistencial que pot superar tots els límits aconsellats per la prevenció”. 
Segons MC, aquesta sobrecàrrega de treball contínua és un dels “factors estressors” 

més presents en la pràctica habitual dels centres d’atenció primària (CAP) i, de fet, recalca 
que va ser la causa principal de la convocatòria de cinc dies de vaga.  
 
Atenent a aquesta situació, l’organització ha reclamat a les DAP que posin fi a la saturació 
de les consultes i els ha sol·licitat que, en el termini d’una setmana, detallin per escrit quines 
mesures concretes adoptaran “per tal de respectar l’acord de sortida de vaga”. 

    
MC ha denunciat en reiterades ocasions que diverses direccions d’equips d’atenció primària 
(EAP) estan bloquejant les mesures pactades amb l’ICS per millorar les condicions 
assistencials i de treball dels facultatius, “amb la intenció de destruir l’essència de l’acord 
signat i perpetuar el maltractament cap als professionals”. 
 
En aquest sentit, una enquesta interna feta pel sindicat el maig passat, entre més de 1.100 facultatius 

d’atenció primària, així ho palesa: tres de cada quatre professionals (78%) creuen que encara hi ha 
una sobrecàrrega assistencial que té efectes sobre la qualitat del servei i el benestar professional.       


