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ELS COMPTES PÚBLICS  
Metges de Catalunya veu “insuficient” l’increment del 
pressupost sanitari aprovat pel Govern 
 

• El sindicat assenyala que la inversió prevista per a enguany és “encara”  
86 milions d’euros inferior a la de 2010, abans de les retallades  

 
BARCELONA, 31 GENER 2020. Metges de Catalunya (MC) valora positivament el 
desbloqueig de la política pressupostària de la Generalitat, però considera “insuficient” 
l’increment de 913 milions d’euros per a la sanitat pública que ha aprovat aquest dimecres el 
Govern, ja que “no permet recuperar els nivells de despesa de l’exercici de 2010, previ 
a les retallades, i continua alimentant l’infrafinançament crònic del sistema”. 
 
El sindicat assenyala que la inversió sanitària global prevista per a enguany, de 9.789 milions 
d’euros, “encara està 86 milions per sota de la de fa una dècada”, quan el pressupost 
consolidat de Salut va ser de 9.875 milions, i, per això, considera “indispensable” que, en 
la tramitació parlamentària dels comptes, es millori el finançament de la xarxa pública de salut 

“per tal de donar resposta als nous requeriments del sistema”. 
 
“La sanitat catalana necessita girar full de les retallades i començar a recuperar el 
temps perdut, si vol sortir del pou i apropar-se als nivells de despesa sanitària dels 
països europeus del nostre entorn”, ressalta l’organització, que adverteix que mentre 
Catalunya destina un 3,7% del seu producte interior brut (PIB) a la sanitat pública, l’Europa 

dels Quinze hi dedica de mitjana un 7,2%, segons les dades de l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) corresponents a 2018. 
 
Respecte a la incorporació de 1.400 nous professionals sanitaris a l’atenció primària, mesura 
prevista en el projecte de pressupostos per al 2020, MC creu que el creixement serà “exigu”, 
atès que la plantilla del primer nivell assistencial ja ha perdut més de 850 efectius des de 

2010, comptabilitzant únicament la retallada de personal mèdic.  
 
D’altra banda, el sindicat “posa en dubte” l’eficàcia del nou pla de xoc anunciat per reduir 
les llistes d’espera, amb una dotació de 20 milions d’euros anuals, tenint en compte que el 
darrer pla de contingència, impulsat el 2017 per l’anterior conseller de Salut, Antoni Comín, 
“només va aconseguir contenir les dilatades demores sanitàries, tot i disposar d’una 

partida addicional de 57 milions d’euros, 37 més que ara”. 


