
Tres idees:

1. A través d’un RD es canvia la idiosincràsia essencial del SNS.
2. L’exclusió de la població del SNS: debilita tant a la salut individual com col·lectiva.
3. L’aplicació desigual provoca una cobertura diferent en funció de la CCAA que

ens trobem.

PREGUNTA DE RECERCA:
Quins factors han influït en la implementació diferencial del RD 16/2012 a les CCAA?

INTRODUCCIÓ:
El 2012 el govern d’Espanya, sota la presidència del PP,
aprova el RD 16/2012 “Mesures urgents per assegurar la
sostenibilitat del SNS”. De totes les mesures que
adopta el RD 16/2012, s’estudiarà la modificació en
l’accés a l’assistència sanitària pública.

EL ROL DE LES CCAA EN LA
POLÍTICA SANITÀRIA CENTRAL:
LA IMPLEMENTACIÓ DEL RD 16/2012

Exclusió del SNS:

1. Els immigrants
indocumentats (col·lectiu
vulnerable)

2. Tots els ciutadans siguin bé de
la UE o d’Espanya que no
compleixin amb els dos
requisits sobre els quals es
configura el nou dret a l’accés a
l’assistència sanitària.

Crea la falsa idea que el SNS es
finança a través de la SS quan
realment es fa mitjançant els
Pressupostos Generals.

-Oposició al RD

-Aplicabilitat sense informar
als sanitaris respecte al canvi
en l’accés

- Retirada de les targetes
sanitàries als exclosos pel RD

- Instrucció 08/2015

-Oposició al RD

HIPÒTESI
Les característiques pròpies del
model sanitari que cada CCAA ha
desenvolupat són un element
essencial alhora d’implementar el
RD (path-dependence). Per aquest
motiu, s’elegeixen dues CCAA que
d’acord amb la literatura han
desenvolupat sistemes sanitaris
diferents, Catalunya i Andalusia.

RESULTATS

JUSTIFICACIÓ
DEL TREBALL

CONSEQÜÈNCIA

EL SNS AMB EL RD:

Dos subjectes tenen accés: l’ “assegurat” (aquella persona que cotitza
en el sistema de la Seguretat Social) i “beneficiari” (conjugues i fills/es

de persones assegurades menors de 26 anys) (Moreno, 2015: 283).

EL SNS ABANS DEL RD:

Universalitat: totes les persones, independentment del
seu estatus legal, nivell de renda i la situació respecte al
sistema de la Seguretat Social, accedien gratuïtament a
l’assistència sanitària.

Competència sanitària:

- Descentralització política i
administrativa de l’Estat cap a les CCAA

- Lògica de govern multinivell

- CCAA han creat diferents models
sanitaris, els quals reflecteixen una
posició ideològica.

El RD gaudeix d’una jerarquia normativa
superior respecte a l’autonòmica, per tant, les
CCAA haurien d’implementar-lo.

A la pràctica la implementació per part de les
CCAA fou heterogènia.

ESTUDI

VARIABLES INDEPENDENTS:
Model sanitari desenvolupat per les CCAA
(path-dependency) i ideologia del partit
del govern.

VARIABLES DEPENDENT:
Reacció davant el RD (oposició o no) s’analitzen 3
dimensions de la política: discursiva, substantiva
i operativa.

METODOLOGIA
Entrevistes semi-estructurades a professionals de
la salut de cada un dels sistemes.

Model sanitari d'Andalusia

Directa, públic, jeràrquic i
integrat en una sola
organització.

Per tant, hauria d’oposar-se i
inclús desafiar el RD, perquè
aquest sí que contradiu la
trajectòria del seu model
sanitari, desplegat sota el
govern del PSOE durant tots
aquests anys.

Model sanitari de Catalunya

Mixta: prestació directa pública
(assignació pressupostària) i
indirecta (contractació privada).

Per tant, hauria d’implementar
el RD, perquè aquest no
contradiu la trajectòria de les
polítiques sanitàries que s’han
dut a terme, principalment en
mans de CiU, excepte els anys
del Tripartit.

•

- El path-dependency
condiciona la
implementació del RD
però no implica
determinisme.

- Observa coherència entre
el model sanitari
desenvolupat i la
implementació ràpida o no
del RD.

- La implementació del RD
és una decisió ideològica
del partit en el govern.

CONCLUSIÓ

-No aplicabilitat ni s'informa als
sanitaris respecte al canvi en l’accés

-No es produeix la retirada de
targetes sanitàries ni tampoc es
nega la creació d’elles als exclosos
pel RD

-Recurs d’inconstitucionalitat al TC

-Implementació total del RD

Canvi en l’accés a l’assistència
sanitària

Aplicació polítiques d’austeritat

-Implementació parcial del RD

No canvi en l'accés a
l'assistència sanitària

Aplicació polítiques d’austeritat
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