Bases de l’autogestió en salut
L’ADN de les EBA
Tot allò que caracteritza i defineix les Entitats de Base Associativa (EBA), i n’impregna
el seu saber ser i fer.

1. Les Entitats de Base Associativa (EBA) són organitzacions de professionals que
basen el seu model en desenvolupar un espai on les persones que hi treballen
puguin créixer i desenvolupar la seva carrera, facilitant la seva capacitat
d’innovació i desenvolupament de l’excel·lència, tot treballant en equip,
corresponsabilitzant-se en la gestió, organització i resultats, participant en la
governança per aconseguir incrementar l’efectivitat i l’eficiència dels serveis
prestats, millorar els resultats en salut i la satisfacció dels ciutadans i dels
professionals, tot col·laborant a fer sostenible el sistema sanitari públic. (*)
2. Els valors de les EBA:
- Professionalisme
- Qualitat
- Compromís ètic
- Equitat
- Eficiència
- Servei públic
- Transparència democràtica
- Principis i pràctiques de bon govern
3. L’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA) és el paraigües
de les EBA. Actualment formen part d’ACEBA 13 EBA, de les quals 11 són Equips
d’Atenció Primària, una és una cooperativa de serveis de Pediatria i una altra
presta serveis de Salut Mental i Addiccions. Territorialment estan distribuïdes
per tot Catalunya: 9 a la província de Barcelona, 2 a Tarragona, 1 a Girona i 1 a
Lleida.
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4. Les EBA són empreses de professionals sanitaris integrades en el Sistema
Públic de Salut, regides i regulades pel Servei Català de la Salut (CatSalut) de la
Generalitat de Catalunya. Com a tals, es deuen i vetllen per la salut i benestar
dels seus usuaris i de tota la població en general. Com a agents de salut del
territori, les EBA són properes a la població i proactives en el territori, ofereixen
serveis de salut de qualitat i treballen permanentment per aconseguir resultats
d’excel·lència, amb una elevada eficiència i un elevat grau de satisfacció dels
usuaris.
5. Les EBA es regeixen pel Bon Govern dels sistemes de Salut del Consell
d’Europa:
- Valors fonamentals: drets humans, Estat de dret, democràcia.
- Principis del sector de la salut: universalitat, equitat, solidaritat.
- Objectius propis del sector públic i els serveis sanitaris: transparència,
responsabilitat, accés, participació, eficàcia, qualitat i seguretat.
6. Les EBA són empreses d’economia social participades pels professionals del
centre. Qualsevol treballador d’una EBA amb contracte continuat i un alt
percentatge de dedicació té dret a formar part de la societat, essent-ne soci. És
una voluntat ferma de totes les EBA repartir les participacions de l’empresa
entre nous treballadors-socis per tal que el percentatge d’accions siguin
proporcionades i equitatives. A tal efecte, la societat facilita noves oportunitats
als professionals perquè participin en l’empresa.
7. La compravenda de participacions permet l’entrada de nous socis a
l’organització, així com als socis que surtin de la societat recuperar la inversió
feta en la compra de les accions, amb una petita plusvàlua fruit del valor
generat en el temps.
8. L’excedent generat per l’empresa ho és per l’esforç del treball dels
professionals i no per l’aportació del capital i, per tant, aquest excedent s’ha de
gestionar sota el principi de prudència en la gestió (reserves apropiades, sense
generar valor de forma desmesurada), reinversió, creació de valor i noves
prestacions i incentius consensuats i transparents entre els socis, que fomentin
l’esforç assistencial i la qualitat dels resultats.
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9. Les EBA es regeixen per un Codi de Bon Govern, aprovat i consensuat per totes,
que determina el bon funcionament i transparència de les societats
professionals.
10. Els professionals de les EBA són partícips d’un projecte en comú, referents de
salut dels seus usuaris, agents de salut en el territori i màxims responsables de
la correcta gestió del seu centre de salut. En definitiva: l’empoderament dels
professionals. És l’autonomia de gestió, la clau del nostre èxit.

(*) Les EBA són filles de la Llei 15/1990, d'Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) (DOGC núm. 1324,
de 30 de juliol de 1990, pàgines 3660-73) la qual separa clarament les funcions d'assegurador públic
(finançament, compra i planificació) de les de proveïdor de serveis sanitaris. Mitjançant aquesta llei es
regula l'accés a la provisió de serveis de tots els agents sanitaris.
L’AUTOGESTIÓ pren forma mitjançant la Llei 11/1995 de Modificació Parcial de la LOSC aprovada pel
Parlament de Catalunya el dia 29 de setembre de 1995 (DOG núm. 2116, de 18 d'octubre de 1995,
pàgines 7538-40). DECRET 309/1997, de 9 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits d’acreditació
de les Entitats de Base Associativa per a la gestió de centres, serveis i establiments de protecció de la
salut i d’atenció sanitària i sociosanitària.
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Assemblea ACEBA
EAP Albera Salut
EAP Alt Camp Oest
EAP Dreta de l’Eixample
EAP Osona Sud-Alt Congost
EAP Poble Sec
EAP Sardenya
EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes
EAP Vallcarca-Sant Gervasi
EAP Vic
Muralles Salut
Prevenció Assistència i Seguiment (PAS)
Pediatria dels Pirineus

Barcelona, 16 de juny de 2016

Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa
www.aceba.cat

