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ELS PRESSUPOSTOS DE SALUT DE LES BALEARS 2023: ELEMENTS 
POSITIUS PERÒ INSUFICIENTS I AMB NECESSITAT DE TRANSPARÈNCIA 
 
Com cada any, l'ADSP-IB publica una avaluació del projecte de Pressupostos de salut 
del Govern de les IB. S'adjunta amb aquesta nota l'informe complet i detallat (32 pàg.). 
Veure aquí (1) 
 
Les principals reflexions són les següents: 
 
-El pressupost de la despesa sanitària pública per a Balears augmenta el 10,1%. Amb 
això la despesa mitjana per habitant dedicada a sanitat a les Balears, se situa en un lloc 
intermedi respecte a la despesa per càpita de la resta de les CCAA. Tot i això, aquest 
augment queda afectat per la inflació i l'augment de l'IPC, que en limitarà la capacitat 
per cobrir les necessitats. L'assignació de despesa s'adreça preferentment a Atenció 
Especialitzada (36,9%), Medicaments (20,8%), Atenció Primària (12,7%) i Concerts 
amb entitats alienes (8,6%). 
 

 
 
En comparació amb anys anteriors, representa: 
 

- Un augment per a Atenció Primària que no cobreix el gran dèficit històric de les 
Balears. L'augment assignat el 2023 és important, però queda per sota de la 
inversió mitjana de la resta de CCAA (14,99%) i de les recomanacions de l'OMS 
(25%). Això no permet afrontar la demanda assistencial, les demores de l´atenció i 
assumir l´atenció comunitària amb recursos propis. 
 
- Un augment absolut de les inversions. Desconeixem quina part del pla 
d'inversions del Servei de Salut queda cobert per aquest pressupost el proper any 
2023 i quina part queda inclosa en convenis que incorporen contractes d'explotació 
de serveis amb les empreses concessionàries tot un seguit d´anys. Al nostre parer, 
són insuficients atesa la demanda assistencial i els dèficits històrics acumulats. .  
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- S'observa una disminució de la despesa destinada a Concerts amb la sanitat 
privada que cal confirmar si és real. Des de fa anys Balears es troba entre les tres 
comunitats autònomes amb més despesa en concerts amb mitjans aliens. Cal 
contrastar amb l'augment d'altres partides com les de “Treballs realitzats per altres 

empreses i professionals” assignades a “Serveis de Derivació Assistencial d'Atenció 

Especialitzada” perquè podrien reflectir les derivacions de pacients en llistes 
d'espera a la sanitat privada, amb elevat pressupost per enguany. Esperam que la 
Conselleria faci un exercici de transparència amb la publicació de les despeses 
realitzades i assignades als convenis amb totes entitats privades, com reclamem 
des de fa anys i es concretin els compromisos de les reunions realitzades el darrer 
any amb la Conselleria. 
 
- Medicaments. El pressupost és inferior a la despesa real dels darrers anys en 
medicació hospitalària. És un pressupost de despesa farmacèutica que no és 
realista ni plausible. L'elevat pes de la despesa farmacèutica dins de la despesa 
sanitària implica la necessitat de plantejar mesures d'ús racional del medicament i 
d'una nova regulació del sistema de preus i finançament, que de moment no 
coneixem. 
 
- Nòmines. L'augment del pressupost en personal pot permetre atendre els 
augments salarials previstos, però és difícil avaluar si permetrà incorporar els 
professionals sanitaris necessaris per afrontar les demandes assistencials, 
disminuir les demores d'atenció i les llistes d'espera i assumir l'atenció 
comunitària amb recursos propis (Metges, personal d'infermeria, fisioterapeutes, 
treballadors socials, psicòlegs i personal per a salut mental, logopèdia, etc). 
 
– Formació del personal sanitari. La docència i la formació dels sanitaris ha de ser 
coberta amb recursos públics i no ser finançada majoritàriament per la indústria 
farmacèutica i tecnològica. Cal plantejar si les quantitats pressupostades per servei 
de salut i la Conselleria són suficients i si el suport organitzatiu és adequat. Els 
pagaments de la indústria farmacèutica al sector mèdic generen conflictes 
d´interès i obeeixen, lògicament, a l'expectativa d'incrementar els ingressos del 
sector i per tant la despesa pública 

 
Com a conclusions finals 
 
-Els pressupostos del 2023 presenten indicis d'uns canvis de tendència puntuals que 
podrien afavorir que s'iniciï una reversió de l'actual situació de deteriorament, però 
que s'haurien d'ampliar i perseverar per a una recuperació efectiva del sistema públic, 
tenint en compte que estan precedits d'un dèficit històric acumulat dels recursos 
públics dedicats a sanitat. 
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-És necessari aplicar mesures per contrarestar el debilitament que el sistema ha patit 
els darrers anys. Anys en què la despesa pública a Atenció Primària ha estat 
insuficient, la despesa en Medicaments ha augmentat i absorbit una gran part de la 
despesa sanitària, la despesa dedicada a Concerts amb la sanitat privada ha crescut 
fins a ser de les més elevades de les CCAA, les elevades llistes d'espera han augmentat. 
Altres aspectes importants són la necessària transparència, la docència i formació 
mèdica, l'abordatge dels conflictes d'interès tal com assenyalàvem a l´informe publicat 
el 15/05/2022 (2) i a la nota de premsa del 3/11/2022 (3). 
 
-Calen mesures pressupostàries específiques que desenvolupin i apliquin mesures 
estructurals, que estratègicament situïn la Sanitat Pública en una situació 
d'autonomia, recuperant l'orientació dels models d'atenció que permeti al sistema 
sanitari ser un sistema públic de salut universal i de qualitat alineat amb la futura llei 
d‟equitat i universalitat del Sistema Nacional de Salut. Reorientant la filosofia del 
sistema amb una orientació centrada en l'atenció comunitària i en una atenció 
especialitzada de qualitat, que ens allunyi de despeses supèrflues i innecessàries tant 
en la política de despesa farmacèutica com en l'aplicació d'un nou model de dedicació 
professional basat en la dedicació exclusiva i ben remunerada dels professionals. 
 
Resulta inadmissible la manca de transparència en algunes partides d'aquest 
pressupost, que impedeixen fins i tot després d'un detallat estudi, la interpretació 
correcta de partides que considerem essencials per entendre tant la tendència dels 
pressupostos com el model sanitari subjacent que se´n deriva. 
 

 
(1) Veure aquí: https://adspillesbalears.org/es/  
(2) Informe publicat el 15/05/2022: https://adspillesbalears.org/es/2022/05/colaboracion-publico-
privada-para-cuando-la-transparencia-15-05-2022/  
(3) Nota de premsa del 3/11/2022: https://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=29256  

 
Referències: 

 
-ADSP-IB. Evaluación del Proyecto de Presupuestos de Salut 2023 del Govern de les Illes Balears. Enero 
2023. (32 PAGS).  Se adjunta informe completo, Ver aquí 
 
-ADSP-IB. Cardiología en Ibiza y necesidad de nueva orientación de la sanidad pública en Baleares. Nota 
de Prensa 14 Dic 2022. https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/12/16/1847337/can-
misses-precariedad-servicio-cardiologia.html  https://cadenaser.com/baleares/2022/12/15/la-
asociacion-para-la-defensa-de-la-sanidad-publica-advierte-sobre-la-situacion-de-cardiologia-en-ibiza-
radio-ibiza/ 
 
-Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB. Listas de espera en consultas y cirugía en Baleares 
¿Cómo puede la sanidad Pública resolver el problema? Nota de prensa 4 de Nov 2022. 
https://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=29256 
 
-ADSP-IB. Presupuestos de sanidad  2022: ¿en qué se gasta?  20 Abril 2022 
https://adspillesbalears.org/es/2022/04/presupuestos-de-sanidad-2022-en-que-se-gasta-20-04-2022/  
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-ADSP-IB. Observatorio de la sanidad de les Illes Balears. Presupuesto de sanidad IB Análisis y propuestas  
2018, 2019, 2020. https://adspillesbalears.org/es/observatorio-sanidad-islas-baleares/  

  
-ADSP-IB- Colaboración público-privada: ¿Para cuándo la transparencia?  
Mayo 15, 2022 https://adspillesbalears.org/es/2022/05/colaboracion-publico-privada-para-cuando-la-
transparencia-15-05-2022/  


