COMUNICAT OFICIAL
Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES)
Pla d’acció del Ministeri de Sanitat per a la
“Transformació del Sistema Nacional de Salut en l’era
postCOVID 19”
Barcelona 17 de juliol de 2020. La patronal sanitària ACES DENUNCIA que és IMMORAL i

mancat de coneixements econòmics intentar per una via poc transparent modificar o
fer noves lectures de la Llei General de Sanitat sense cap consens ni polític ni social,
en plena pandèmia. És evident la contribució de la sanitat privada en aquesta crisi que
amb gran esforç personal i econòmic, tant d’empreses com de professionals, ha
treballat amb perfecte coordinació amb el sistema públic de salut. A Catalunya aquest
fet ha estat reconegut pel seu govern i els gestors de les dues parts com una de les
claus perquè una situació de pressió sanitària sense precedents, hagi estat solucionada
de manera molt dura però sense desbordar el sistema.
TOTS els governs democràtics occidentals intenten sempre que les lleis que
emmarquen l’actuació de l’Estat en matèria de salut, tinguin el màxim consens. Les
propostes que hem conegut dels esborranys que estudia el govern central estan
orientades únicament per un sectarisme polític inèdit en la democràcia espanyola.
Carregar contra la indústria farmacèutica, les asseguradores privades, els centres
sanitaris de titularitat privada, pel fet simplement de ser-ho, malgrat que el sistema
existent és molt eficient i està ben estructurat; els funcionaris de l’estat, els jutges i les
forces armades és un plantejament antidemocràtic, antieconòmic i immoral. En
aquests moments de gran tensió, el govern hauria de procurar la màxima col·laboració
entre els sectors que conformen i donen serveis de salut a tots i cadascun dels
ciutadans de l’Estat i de Catalunya.
Des de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), patronal sanitària del sector
privat a Catalunya, demanem a totes les forces democràtiques del parlament
espanyol i català, així com al Govern de Catalunya, que defensin la llibertat dels
ciutadans per escollir alternatives en l’entorn de la salut, així com, a les empreses
farmacèutiques, d’equipaments i de serveis de Catalunya. Aquestes conformen una
part important del teixit empresarial del país i donen treball a més de 270.000
treballadors* que necessiten, més que mai, estabilitat i continuïtat sense preteses
reformes que obtindrien, sens dubte, un debilitament del teixit empresarial, un

empitjorament dels serveis sanitaris del país i l’empobriment de moltes persones que
treballen en aquest sector on l’acceptació de la ciutadania és molt alta tal i com ho
concreta l’últim estudi de la Fundación IDIS*.
Només exigim tres coses: RESPECTE, DIÀLEG I LLIBERTAT.
* Informe IDIS “Sanidad privada, aportando valor: Análisis de situación 2020”
SOBRE l’ACES
L'ACES és la patronal de les empreses de prestació de serveis sanitaris i socials
privats de Catalunya.
Amb més de 43 anys de trajectòria, actualment representa a 239 empreses amb 388
centres,principalment del sector sanitari, però també del sociosanitari i social.
A Catalunya 2.314.008 persones (31,08%) disposen d’una assegurança de salut
privada.
El finançament sanitari privat català representa el 3,5% del PIB català i només la
branca de prestació de serveis sanitaris ocupava abans de la COVID-19 a 14.000
treballadors i a 6.900 metges.
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