
 

conseqüències de la crisi en els comptes públics 

La Generalitat torna a retardar 15 dies el 
pagament a la sanitat concertada  
El tripartit diu que, com al juny, pateix tensions de tresoreria per la dificultat de col·locar deute
La demora en el contracte mensual de 400 milions força el sector a buscar finançament extraordinari 

Nou retard en els pagaments a proveïdors públics. El Servei Català de Salut (Catsalut) va comunicar ahir als hospitals i centres 
concertats que aquest mes tornarà a liquidar l'import del concert amb 15 dies de retard, el 30 de juliol en lloc del 15. La factura 
mensual puja a uns 400 milions d'euros, que han de percebre entitats afiliades a les patronals Unió Catalana d'Hospitals (UCH), 
Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces). 

La demora, comunicada en una reunió amb les patronals, suposa elevar el període de pagament de 75 dies a 90, com ja es va fer 
al juny. En el sector temen es que es tracti d'un ajust estructural atribuïble a les tensions de tresoreria en els comptes públics 
degudes a l'impacte de la crisi. És per això que s'ha previst una altra trobada aquest mateix mes per veure si a l'agost passarà el 
mateix i si, per tant, serà necessari negociar amb els bancs i caixes finançaments per a un nou context. 

Fonts de la Generalitat van admetre ahir les dificultats que es troben al mirar de col·locar deute a mitjà i a llarg termini perquè «els 
mercats estan totalment tancats». Aquest és el principal motiu pel qual es tornen a demorar els pagaments, com es va fer el mes 
passat. La col·locació de 6.000 milions en obligacions protagonitzada ahir pel Tresor pot suposar un canvi de tendència les 
pròximes setmanes, van explicar les mateixes fonts. 

REBAIXA SALARIAL /«Volem traslladar un missatge de prudència i instem els associats perquè busquin finançament», va explicar 
ahir a aquest diari Roser Fernández, directora general de la UCH. L'objectiu és evitar la reprogramació del pagament a proveïdors 
així com amb el retard en l'abonament de les nòmines. 

Però la via del finançament extra està difícil. L'opció d'ampliar pòlisses quan el mes passat la Generalitat els va rebaixar el 3,12% el 
concert, complica trobar diners frescos. El sector de la sanitat concertada catalana, en què hi ha des de consorcis públics com el 
Clínic fins a hospitals comarcals o fundacions, acumula un deute d'uns 2.500 milions, dels quals 1.400 milions són a curt 

termini. 

En el sector estudien calcular «el cost financer addicional que suposen aquestes demores», si s'allarguen en el temps. I és que 
saben que si no és amb una reclamació així no podran recuperar-les amb unes tarifes més elevades. A més, la nova regulació de la 
morositat estableix per a les Administracions un termini de pagament màxim a proveïdors de 30 dies el 2013. Des d'avui i fins al 31 
de desembre, amb l'entrada en vigor del període transitori previst en la norma, el període és de 55 dies. 

Després de la demora del juny, diverses entitats van optar per pagar amb retard l'extra els treballadors. En conjunt, uns 48.000 
professionals treballen en aquests centres en què les patronals van decidir aplicar la rebaixa salarial del 5% que va acordar la 
Generalitat per als centres públics de l'ICS per compensar la retallada de l'import del concert. 

Les entitats concertades suposen el 80% de l'atenció hospitalària especialitzada, una quarta part de la primària i la pràctica totalitat 
de la sociosanitària i de salut mental de Catalunya. 
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