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SANITAT

El 155 i la restitució 
de la normalitat  

en la sanitat catalana 

Les tarifes del sector 
sociosanitari, en suspens pel 155

“amb aquests diners per apujar el 
salari dels treballadors”, ja que for-
mava part del preacord del conve-
ni col·lectiu. “Això és una dificultat 
afegida. Hauran de començar a mi-
llorar els sous però els centres no 
tindran els diners corresponents. 
Que no s’enganyin, el 155 sí que 
afecta”, lamenta Ris. Amb tot, Gar-
cía Navarro insisteix que aquest 
bloqueig no es nota en l’assistència, 
ja que els professionals “continuen 
al peu del canó”. “Són gent implica-
da i no deixaran caure el sistema”, 
assegura.  

Perquè es faci efectiu l’increment 
de les tarifes, cal que passi pel con-
sell de ministres i es publiqui al 
BOE. A tot aquest llarg tràmit buro-
cràtic s’hi ha de sumar “el desconei-
xement” dels funcionaris del minis-
teri de Sanitat del sistema sanitari 
català. “Ens pregunten si aquestes 
tarifes les paguen els usuaris i se 
sorprenen que siguin retroactives. 
Els hem explicat que és una contra-
prestació del servei i que s’aprova en 
un consell de direcció, però no ho 
veuen clar”, diu el subdirector del 
Servei Català de la Salut, Josep Ma-
ria Argimon. Els interlocutors del 
departament de Salut ara són el se-
cretari del ministeri de Sanitat, Jo-
sé Javier Castrodeza, i la subsecre-
tària del ministeri, María Jesús 
Fraile. Cap dels dos ha trepitjat la 
conselleria de Salut i tots els contac-
tes han sigut telemàtics. 

Un altre efecte col·lateral del 155 
és la paralització de la llei d’univer-
salització de l’assistència sanitària, 
aprovada al juny al Parlament i que 
estava pendent d’una negociació 
entre el Govern i l’Estat que ara no 
es produirà perquè “la ministra no 
pot discutir amb si mateixa”, com 
diu amb ironia Argimon. Mentres-
tant, però, l’assistència sanitària es-
tà garantida per a tothom. 

Partides per a recerca 
També ha quedat en suspens –ja 
que quedaven pendents alguns trà-
mits– el decret de prescripció infer-
mera per regular que les infermeres 
puguin receptar fàrmacs. El decret 
que defensa Catalunya és diferent 
del de l’Estat. Però ara, sense con-
seller, no poden defensar la seva 
postura al consell interterritorial. 
“Hi tenim veu però és la de l’Estat 
i això és usurpació política”, diu Ar-
gimon. 

Pel que fa a la recerca, hi ha algu-
nes partides pendents d’execució. 
Tot i la incertesa que pot generar en 
els centres afectats, Argimon està 
“convençut” que és qüestió de 
temps que es desbloquegin.  

Un altre inconvenient del 155 és 
l’alentiment dels tràmits burocrà-
tics. “La ciutadania pot pensar que 
no passa res per fer paperassa, pe-
rò res d’això és normal. Tenir un 
Govern destituït no és normal”, sos-
té Argimon.e

La prescripció infermera i la llei d’accés universal, també afectades

Les tarifes que es paguen als centres sociosanitaris per l’atenció de pacients crònics i pal·liatius s’havien 
d’incrementar, però l’aplicació de l’article 155 ho ha deixat de moment sense efecte. PERE TORDERA

La primavera passada es va aprovar 
al consell de direcció del Servei Cata-
là de la Salut (CatSalut) l’increment 
de les tarifes que es paguen als cen-
tres sociosanitaris –que atenen paci-
ents crònics i pal·liatius, sobretot– 
per la prestació del servei. Aquest 
augment, d’un 0,63%, havia de servir 
per ajudar els centres a incrementar 
un 1% el sou dels seus treballadors. 
Per fer-se efectiu, però, s’havia de pu-
blicar al DOGC, un tràmit que ara ha 
quedat en suspens amb l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució. “Fins 
que no estigui publicat, els centres no 
podem facturar amb les noves tari-
fes. Ara la solució és que es publiqui 
al BOE, però no sabem en quin esta-
di estan els tràmits”, explica José Au-
gusto García Navarro, director gene-
ral del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, una de les patronals del 
sector concertat. 

García Navarro reconeix que l’in-
crement tarifari del 0,63% pot sem-
blar “poca cosa”, però recorda que 
és un sector “complicat”, que ha pa-
tit “moltes retallades”. “Plou sobre 
mullat i seria important que es des-
encallés”, diu. Helena Ris, directora 
general de la Unió Catalana d’Hos-
pitals, l’altra patronal del sector sa-
nitari concertat, lamenta aquest 
bloqueig, ja que el sector comptava 
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El president Rajoy afirmava que l’admi-
nistració de la Generalitat està en una 
situació de “més normalitat”. Aquest 
missatge de pretesa normalitat repetit 
de manera constant pel govern de l’Es-

tat dista molt de la realitat en què ens trobem en el 
dia a dia de l’administració catalana. L’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució té una càrrega polí-
tica excepcional; no es pot parlar de normalitat 
quan el govern legítim de la Generalitat està des-
tituït, l’administració bloquejada i els comptes in-
tervinguts. És cert que el correcte funcionament 
dels serveis sanitaris, i de la resta de serveis pú-
blics, està garantit i no s’ha vist afectat: ¿algú es 
pensava que es donarien indicacions perquè els 
serveis bàsics no funcionessin? Els professionals 
del nostre sistema estan demostrant una actitud 
de servei i compromís amb la seva feina i amb la 
ciutadania, cosa que no s’ha de confondre amb 
submissió davant la situació política actual. Cal, 
doncs, agrair la tasca dels servidors públics.  

Però l’aplicació del 155 sí que té un impacte re-
al en la ciutadania. Un exemple és la llei d’univer-
salització de l’assistència sanitària. Aquesta llei, 
que blinda l’assistència sanitària pública a tots 
els ciutadans, respon a la limitació del dret d’ac-
cés a molts col·lectius dictada per l’Estat l’any 
2012 a través d’un reial decret. Actualment la llei 
catalana està suspesa pel Tribunal Constituci-
onal i s’havia d’obrir un període de negociació en-
tre l’Estat i el Govern, que no es produirà, ja que, 
en la situació actual, la Generalitat i l’Estat estan 
representats per la mateixa persona. La ciutada-
nia, però, no ha de patir, ja que des de Catalunya 
no es donarà cap instrucció per limitar l’assistèn-
cia sanitària a ningú.  

La intervenció ha vingut per quedar-se 
Tampoc es pot parlar de normalitat quan ens tro-
bem amb una administració en “situació de pa-
ràlisi”. Els tràmits burocràtics s’han multiplicat, 
la gestió s’ha fet més lenta i feixuga, s’han paralit-
zat contractes i inversions i s’han bloquejat recur-
sos i comptes. Per posar un exemple, avui dia no 
està garantit l’increment de tarifes que es paguen 
als centres sociosanitaris, cosa que posa en risc 
l’aplicació de les millores salarials als treballadors 
d’aquest àmbit. Fins ara cap alt càrrec del minis-
teri de Sanitat ha signat un sol document que per-
meti tirar endavant els projectes del departament. 
¿És possible gestionar una conselleria amb el 
pressupost i la rellevància vital dels serveis que 
presta amb aquesta situació de paràlisi? L’aplica-
ció de l’article 155 probablement finalitzarà quan 
s’hagi constituït un nou govern sorgit de les elec-
cions del 21-D, però sembla que la intervenció eco-
nòmica en què es troba la Generalitat des del 15 de 
setembre passat, i que és la causant de bona part 
de l’ofec de l’administració, ha vingut per quedar-
se. No deixa de ser curiós que aquesta interven-
ció es produís en el mes en què la Generalitat re-
gistrava 140 M€ de superàvit. ¿Encara creuen que 
la situació a Catalunya és de normalitat?e 
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SUBDIRECTOR SERVEI CATALÀ 
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JOSEP MARIA ARGIMON

Membres del cos de Mossos d’Esquadra han constituït 
la plataforma Mossos per la Democràcia, un moviment 
“autònom” en contra de l’aplicació de l’article 155, que 
consideren que s’ha fet a partir d’un “cop d’estat” 

davant la “falta de reacció del poble de Catalunya i dels 
polítics”. En el seu manifest fundacional, els agents 
expressen el respecte a la voluntat del poble i avancen que 
“ajudaran” a la “restitució de la democràcia” a Catalunya.

ES CONSTITUEIX LA 
PLATAFORMA MOSSOS 
PER LA DEMOCRÀCIA
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