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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

Crisi econòmica i sector sanitari  ·  Activitat col·legial

Per tercer any consecutiu de crisi econò-
mica, la Junta de Govern i els professi-

onals del Col·legi de Metges de Barcelona 
dediquen els seus esforços a la defensa del 
sistema sanitari de qualitat i a donar suport 
als metges amb problemes. Al sector públic 
cal que no es produeixin noves retallades 
pressupostàries que incideixin directament 
sobre la retribució dels metges i que, només 
gràcies a l’esforç que han fet els professi-
onals, no han incidit fi ns ara en els fona-
ments de la qualitat assistencial. El sector 
de les assegurances sanitàries (un 24% de la 
població en té una) també se’n veu afectat i 
això repercuteix en el preu de les pòlisses i, 
directament, en els honoraris dels metges.

És un fet que, en conjunt, els metges 
s’han ressentit econòmicament de la crisi 
pressupostària. La voluntat de la Junta de 
Govern del COMB i de la seva organitza-
ció és tractar de detectar aquells casos de 
metges que, per situacions personals i fami-
liars, pateixen més la crisi. Són companys i 
companyes que, per edat, situació laboral, 
personal i familiar (de vegades amb l’afe-
git de malaltia, allunyament social...) estan 
més afectats per la situació econòmica i so-
cial al nostre país.

Des de la perspectiva laboral, la nostra 
professió encara és una de les activitats que 
pateix menys l’atur, però aquesta situació 
està emmascarada per un increment im-
portant i progressiu de la precarietat la-
boral que, sobretot, afecta els metges més 
joves de la professió.

Accions del COMB
Són moltes les accions desenvolupades pel 
COMB, al llarg de l’any 2012, per ajudar 
els metges col·legiats que podreu conèixer 
en aquest anuari. Des de la perspectiva 
econòmica i de pagament de quotes, l’any 
passat ha estat el tercer any amb quotes con-
gelades (19,6 € de quota col·legial i 8 € de 
Programa de Protecció Social al mes). Els 
darrers tres anys, l’índex de preus al con-
sum ha crescut un 9,3%, el que ha suposat 
menys ingressos per al Col·legi que, tanma-
teix, s’han pogut compensar amb les apor-
tacions del Grup Med (grup d’empreses del 
COMB) i l’esforç dels més de 250 professi-
onals que treballen al COMB i al seu grup.

En la mateixa línia trobareu informació 
de la renovació de la pòlissa de Responsabi-
litat Civil Professional, en la qual a partir de 
l’1 de gener d’enguany s’ha aconseguit una 
reducció del 30% en les primes i un aug-
ment de les prestacions gràcies a una bona 
gestió de la sinistralitat i de tot el procés.

En previsió dels possibles efectes de l’ac-
tual crisi sobre els metges, des de l’any 
2011, el COMB ha reforçat les àrees col-
legials que presten servei als metges amb 
problemes. Els casos més greus, en què els 
metges es puguin trobar a l’atur, els Esta-
tuts del COMB (a l’article 66), preveuen 
la possibilitat d’exempció de quotes mentre 

Durant l’any 2012, l’Àrea Ocupacional 
del COMB ha rebut més de 500 ofertes de 
treball, n’ha gestionat 468 i n’ha rebutjat 
70 que no complien els requisits mínims 
que demanem. L’Àrea Ocupacional del 
COMB és un servei gratuït per al metge i 
l’oferent. Durant l’any passat ha existit un 
petit increment d’ofertes de treball a l’es-
tranger, que han representat un 11% del 
total d’ofertes rebudes. D’aquestes, gaire-
bé el 75% de les ofertes rebudes proveni-
en d’Alemanya i França, i el coneixement 
d’idiomes era condició indispensable per al 
perfi l sol·licitat. En un altre ordre de coses, 
el COMB està treballant, així mateix, en 
l’àmbit de suport als metges en la recerca i 
l’emprenedoria.

També en l’àmbit laboral, l’Assessoria Ju-
rídica del COMB ha fet un esforç addicio-
nal per a les consultes de tipus laboral pels 

efectes de la incertesa 
econòmica i normati-
va, que ha representat 
gairebé el 40% de les 
consultes jurídiques. 
D’aquestes consultes, 
un percentatge im-
portant està relacio-
nat amb la incertesa 
del moment laboral i 
de les retallades que 
ha patit la professió al 
llarg de l’any 2012.

Tal com hem asse-
nyalat, el COMB fa 
una especial dedicació 
al metge amb proble-
mes i als seus famili-

ars. Tant el Programa de Protecció Social 
com el del Metge Malalt (PAIMM) van 
augmentar la seva activitat l’any passat. Per 
als metges que els han necessitat, aquests 
dos programes són els que generen més sa-
tisfacció per la seva utilitat i especial delica-
desa i confi dencialitat.

Malgrat la crisi i les difi cultats, continu-
em avançant com a col·lectiu. La Junta del 
Col·legi i els seus professionals estem ama-
tents als problemes i mirem de reaccionar 
amb responsabilitat i professionalitat per 
donar suport als nous reptes que ens depa-
rarà el futur. 

duri la seva situació i que, un cop resolt el 
problema laboral, es puguin reincorporar 
a la col·legiació en exercici. Tal i com s’ha 
comentat, la situació d’atur és baixa a la 
professió. Durant l’any 2012 varen passar 
a la situació de metge sense exercici per es-
tar a l’atur 66 companys que, automàtica-
ment, s’incorporaren a l’Àrea Ocupacional 
per tal d’intentar revertir la seva condició 
d’aturats. El Programa de Protecció Social 
també fa un seguiment dels casos, en re-
lació amb la seva situació especial, per si 
necessiten un suport addicional.

1. Declaracions de Jaume Padrós al blog del COMB, 
maig de 2012. 
2. Seu del Col·legi de Metges de Barcelona. 
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director adjunt corporatiu

Les accions del 
COMB davant la crisi 
econòmica

> És un fet que, en conjunt, els metges 
s’han ressentit econòmicament de 
la crisi pressupostària. La voluntat 
de la Junta de Govern del COMB i 
de la seva organització és tractar de 
detectar aquells casos de metges que, 
per situacions personals i familiars, 
pateixen més la crisi
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