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Pacte d’estat i reformes,
encara pendents
En el recull d’esdeveniments del darrer període
anual, aquesta Memòria queda dolorosament marcada pel traspàs del sempre nostre amic Juan Antonio Fernández Bustillo, a qui jo anomenava afectuosament, i amb respecte, el secretari perpétuel de
l’ACES. Va estar en actiu fins al darrer moment recollint les signatures de la votació de la junta directiva amb relació a l’aprovació del conveni de privades 2018-2019, el 8 de gener del 2019.
Sortosament no hem patit l’actuació del terrorisme
a Barcelona i Cambrils, com va succeir durant l’any
anterior, però tant a Espanya com a Catalunya seguim sense diàleg i sense majories parlamentàries
que possibilitin accions i canvis necessaris, també,
en el nostre sistema nacional de salut. Altres països
europeus grans (Alemanya, França) i petits (Bèlgica,
Eslovàquia, Portugal, Eslovènia i Txèquia) fan canvis en els seus models sanitaris, avancen i s’apropen
als reconeguts com els millors: Holanda, Suïssa, Dinamarca, Noruega i Finlàndia. Tots aquests països
tenen millor puntuació que Espanya, segons l’Euro
Health Consumer Index 2017.
Aquestes condicions parlamentàries fan impossible el canvi i el necessari benchmarking per «copiar
i millorar» el que fan altres països europeus. No ha
estat possible, i potser cada vegada estem més lluny
d’aconseguir-ho, el que demanava amb motiu de la
celebració del 40è aniversari de la patronal i també
en la memòria anual anterior, que és «aprofundir en
la col·laboració publicoprivada... Cal reescriure novament aquesta relació. És urgent un pacte d’estat
en sanitat o, a falta d’aquest, establir una bateria de
reformes legislatives urgents». Ens aboquem a una
sanitat de segona o de tercera («Tribuna» de l’ACES-

info 69) perquè no podem retenir el talent dels professionals sanitaris i fem perillar el servei sanitari
i la innovació, tant tecnològica com terapèutica, a
causa d’unes retribucions o pagaments que han de
ser forçosament baixos per fer sostenible el sistema.
Aquest any hem signat tres convenis: els de trànsit,
SISCAT i privades, i tots han estat fruit de negociacions llargues i difícils que han comportat arribar a
acords econòmicament complicats però necessaris
per a la tranquil·litat del nostre sector. Ens agradin
o no, els tres convenis són satisfactoris quan es comparen amb d’altres de signats en condicions econòmiques molt més favorables.
Seguim propugnant i facilitant la transformació digital del sector. Hem engegat el portal www.medicinaprivada.cat. Vam tenir un estand de l’ACES al
Healthio, a la Fira de Barcelona, com a ambassador del
certamen. Hem fet jornades de reptes del CMBD i
del CIM-10, de ciberseguretat, a ESADE –Tot canvia...
menys el nostre sistema sanitari?–, on vam concloure
que la transformació digital serà el motor del canvi
del sistema sanitari mundial. I seguirem amb nous
temes i contactes dels quals ben aviat us informarem.
Ja som 385 centres sanitaris, que pertanyen a 233 entitats associades, un augment remarcable respecte al
període anual anterior. La formació ha acomplert els
objectius exigents que s’havien posat i hem crescut
un 12,3% en cursos impartits (174), un 16,7% en centres participants (105) i un 5,3% en gestió de bonificacions (359). L’ACES continuarà lluitant contra l’estigmatització de la sanitat privada a Espanya i pel dret
a tenir beneficis i continuar creixent per poder seguir
donant més i millors serveis als nostres pacients.

L’any en perspectiva
Convocatòria anual de socis

Assemblea
General Ordinària

El 12 d’abril es va fer l’Assemblea General
Ordinària amb una participació del 60%.
El president, Josep Ignasi Hornos, va explicar l’estat de la negociació col·lectiva
en el sector concertat i en el privat, així
com el desenvolupament de la negociació
del conveni de trànsit. Després d’exposar
les principals activitats de la patronal
durant l’any anterior, va fer èmfasi en la
participació activa dels grups de treball
de l’ACES i va detallar els objectius assolits en formació i els impactes en premsa
durant el 2017. Per acabar, es va presentar
la plataforma de medicinaprivada.cat, on
es pretén que tots els socis, amb un ús exclusiu, puguin oferir els seus serveis mitjançant aquesta eina. El director general,
Lluís Monset, va presentar els comptes
de l’exercici anterior, prèviament auditats, i el pressupost per a l’any 2018, que
van ser aprovats per unanimitat. Es va fer
palesa una gestió equilibrada en tots dos
casos. A continuació, es van aprovar les
altes dels nous socis i es van ratificar els
nous membres de la junta directiva.

Sopar anual

Fortalesa de la sanitat privada
El XIX Sopar anual va aplegar més de 130 persones el 7 de juny a l’Hotel Sofia de Barcelona. El president de l’entitat, Josep Ignasi Hornos, va recordar als assistents que «mai
la sanitat privada havia estat tan bé com ara» i va subratllar que l’ACES està participant
en aquest moment de fortalesa, amb un increment significatiu del nombre de socis en
un any. Igualment, va destacar la coordinació amb les altres patronals del sector i va
assegurar que l’ACES continuarà apostant per la col·laboració entre tots els agents de
l’àmbit de la salut, públics i privats, «en benefici de l’eficiència i del pacient». L’actuació
del guitarrista clàssic japonès Sadahiro Otani va amenitzar la gran trobada.

Àmplia presència a Healthio
Per primera vegada, l’ACES va ser present a Healthio amb un estand propi, una visita institucional i una presentació del projecte
Blue Button. El certamen, organitzat per Fira de Barcelona, va tenir
lloc del 16 al 18 d’octubre. En aquesta edició es va assolir la màxima xifra de participació, amb 4.500 visitants, que van poder gaudir de ponències, debats, presentacions d’experiències pilot, i les
propostes comercials més innovadores de l’ecosistema sanitari.

Visita al supercomputador
La junta directiva i els patrocinadors de l’ACES van tenir ocasió
de conèixer el MareNostrum 4, un dels supercomputadors més
potents d’Europa, situat al Barcelona Supercomputing Center. La
computació d’altes prestacions és un gran accelerador del coneixement en la majoria d’àmbits, incloent-hi la medicina.

Jornades

Protecció de dades
El 24 d’abril es va celebrar a la Clínica Creu Blanca de Barcelona
una jornada d’informació i debat sobre l’impacte del nou Reglament europeu de protecció de dades (RGPD) en l’àmbit sanitari.
La jornada va reunir 70 persones i va comptar amb la participació
d’experts jurídics i del camp de la ciberseguretat.

L’experiència del pacient
El 3 de juliol la junta directiva i el consell assessor de l’ACES es
van reunir per debatre sobre la vivència dels usuaris de la sanitat
privada tenint com a punt de partida les dades aportades per l’estudi Experiencia de paciente, impulsat per l’IDIS i basat en més de
10.000 enquestes individuals.

Sessions

Fiscalitat i jurisprudència laboral
El 30 de gener el Col·legi d’Economistes de Barcelona va acollir una
jornada d’anàlisi de la situació econòmica global, i d’exposició de les
novetats fiscals per al 2018 i les actualitzacions en jurisprudència
laboral en l’àmbit mèdic. En aquest darrer àmbit, es va presentar un
manual per evitar el risc de sancions en la laboralització encoberta.

Reptes del CMBD i del CIM-10
El 15 de març l’ACES, juntament amb la Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat del CatSalut, va organitzar una sessió informativa al Departament de Salut sobre les novetats en el registre del
conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) i el CIM-10, així com els
requeriments per gestionar-les.

Conveni de trànsit. A finals del 2018 es va signar el Convenio

marco de asistencia sanitaria de accidentes de tráfico para los ejercicios 2019-2022 (sector privat). Al llarg de l’any s’han mantingut dues
reunions de la Comissió Nacional i vuit de la Subcomissió Permanent
de Catalunya. En aquesta última s’han resolt mes de 900 expedients.
Des de l’ACES s’ha volgut establir un canal de comunicació directe
amb UNESPA.

Transformació digital
El 19 de novembre es va organitzar una jornada amb experts molt
destacats, entre els quals el doctor Ignacio Hernández Medrano,
per debatre sobre com el procés de digitalització pot fer que la
sanitat esdevingui un sistema més universal, eficient, transparent, democràtic i equitatiu, sense oblidar les dificultats d’aquest
procés. La jornada es va desenvolupar a l’auditori ESADEFORUM
de Barcelona i hi van assistir més de 150 persones.

Conveni de la sanitat privada.

Durant el 2018 s’han celebrat 10 reunions amb la comissió negociadora del Xè Conveni de la
sanitat privada, la signatura del qual ha culminat a inicis del 2019.

Conveni del SISCAT. El 21 de novembre i després d’unes 30
reunions de la mesa negociadora, es va signar el segon Conveni laboral de la sanitat concertada del SISCAT. Aquest conveni, que afecta
més de 150 entitats i més de 50.000 professionals, és vigent per al
període 2017-2020, fet que permet dos anys més d’ultraactivitat un
cop acabat aquest període.

Comunicació
Publicacions

Gabinet de premsa

10

72

REDACCIÓ DE NOTES
DE PREMSA I NOTÍCIES

NOTÍCIES PUBLICADES
EN PREMSA

L’ACES ha consolidat el seu posicionament com a font d’informació sanitària entre
els mitjans de comunicació generalistes i especialitzats. Enguany, els temes que han
tingut més repercussió mediàtica han estat el seguiment del cas Barnaclínic, la vaga
de metges d’Atenció Primària i la signatura del conveni del SISCAT.

Xarxes socials
ACES Info 66

- Entrevista amb Margarita Alfonsel
- Presentació del Pla de formació
Ultreia-ACES
- Novetats fiscals i laborals

ACES

ACES Info 67

- Entrevista amb el professor Ciril
Rozman
- XIX Sopar anual de l’ACES
- Impacte del reglament europeu
de protecció de dades

Formació ACES-ULTREIA

1.342 seguidors

411 seguidors

6,55%

9,24%

443 seguidors

343 seguidors

11,73%

2,91%

+ que l’any anterior

+ que l’any anterior

+ que l’any anterior

+ que l’any anterior

Es manté una activitat ascendent en els quatre perfils corporatius.

Comunicació corporativa
332

507

COMUNICATS

CONSULTES DE SOCIS
VIA MAIL

Web
ACES Info 68

- Monogràfic sobre innovació
- L’ACES participa a Healthio
- Entrevista amb Ignacio Hernández
Medrano

ACES Info 69

- Entrevista amb Koldo Echebarría
- Transformació digital com a
motor del canvi
- José Antonio Fernández Bustillo,
sempre amb nosaltres

6.460
TRUCADES
ATESES

Actes corporatius
11

56.178
visites

3,44%

- que l’any anterior

Els socis valoren positivament els actes
organitzats per l’ACES. Enguany s’han
fet 11 actes corporatius: sessions, jornades, fires i el sopar anual amb una
valoració mitjana, per part dels socis,
de 4,4 sobre 5.

Formació
El 2018 l’ACES ha dissenyat, gestionat i impartit 174 cursos a
través d’Ultreia Formació i Comunicació, amb un increment respecte al 2017 del 12%, i amb un total de 1.910 hores. El nombre
d’alumnes va ser de 2.176, xifra que representa un increment de
més del 60% respecte a l’any anterior.
S’ha ofert formació subvencionada tant en l’àmbit sectorial
com en el transversal, però s’ha refermat la reducció continuada
dels últims anys en els ingressos per formació subvencionada.
L’import de les subvencions va ser un 32% inferior.
La demanda de cursos in company es consolida com el model de formació més demanat. El 2018 han estat un total de 105
centres els que han confiat a Ultreia la seva formació, un 17%
més que el 2017. Els cursos assistencials, juntament amb els de
la gestió i l’atenció al pacient, van continuar sent els més demanats, tot i que van destacar els cursos amb relació al canvi del
nou reglament europeu de protecció de dades, en el qual van
participar 438 alumnes.
Ultreia ha seguit tramitant els expedients perquè les empreses puguin aplicar-se les bonificacions en els cursos que
fan. La realització de les gestions per obtenir aquesta bonificació del crèdit formatiu s’ha mantingut en línia ascendent: de
341 el 2017 a 359 el 2018. Al llarg de l’any Ultreia ha continuat
CURSOS
IMPARTITS

ALUMNES
FORMATS

174

treballant al costat dels responsables de cada centre i de l’equip
docent per seguir definint aquells continguts de la seva formació específica que s’ajusti a les necessitats i objectius de cada
centre, orientant-la a la seva aplicació pràctica, professionalitzada i real als llocs de treball.

Presentació del Pla de formació
Ultreia-ACES 2018
L’acte va tenir lloc el 13 de febrer a l’auditori de PIMEC i va oferir
un atractiu workshop de videojocs, realitat virtual i realitat augmentada en formació en salut que va permetre als assistents
provar les eines més innovadores en aquests àmbits.

Campus virtual
El 2018 s’ha posat en marxa la plataforma de formació en línia
d’ACES/ULTREIA. Aquest campus virtual permet la realització de
cursos en línia oberts a tots els centres i tancats a un sol centre.
Tota la formació feta al campus pot ser bonificada. La plataforma,
que es va posar en funcionament al novembre, ha nascut amb 16
cursos diferents, als quals s’incorporaran de nous. El més destacat ha estat el del nou reglament europeu de protecció de dades.
En total s’han inscrit 384 alumnes en els cursos.

HORES
IMPARTIDES

CENTRES
PARTICIPANTS

359

1.356
1.884

90

155

341

2.176
1.910

2017

GESTIÓ DE
BONIFICACIONS

2018

105

Junta directiva
President
Josep Ignasi Hornos Vila
SYNLAB Diagnósticos Globales

Vicepresidenta 1a
Lourdes Mas Casanovas

Vocal Centres d’internament general
José Luís Simón Riazuelo

Hospital de Barcelona, SCIAS
Fins al maig

Centro Médico Teknon
Fins al juliol

Joan Torralba Llopis

Fernando Collado Fabregas

QCA Quirúrgica Barcelona
A partir del setembre

Hospital de Barcelona, SCIAS
A partir del juliol

Vicepresidenta 2a
Lorena Saus Cano
CETIR Centre Mèdic

Vicepresident 3r
Carles Fontcuberta Sarrau
Àptima Centre Clínic

Tresorer
German Barraqueta Bernad
Grupo Quirónsalud

Vocal Girona
Joan Ortega Rueda
Clínica Bofill

Vocal Lleida
Rubén Vindel Ramon
Servicios Médicos Traumare

Vocal Tarragona
Ariadna Contel Puig
Policlínica Comarcal del Vendrell

Vocal Internament sociosanitari
Reyes Gualda Castillo
Nou Hospital Evangèlic

Vocal Àmbit social
Pedro Ayesa Guix
Clínica Sant Antoni-HUCASVE

Vocal Activitats sense internament
Mercè Torres Esteban
Centre de Rehabilitació i Llenguatge

Vocal 1r
Joan Torralba Llopis
QCA Quirúrgica Barcelona
Fins al setembre

Antoni Giró Royo
Hospital Sanitas CIMA
A partir del setembre

Vocal 2n
Jaume Perramon Llavina
Centre de Traumatologia i Ortopèdia

Vocal 3r
Juan José Perez Villar
Hospital Delfos

Vocal 4t
Joan Nadal Fernàndez
Institut Català de Retina

Vocal 5è
Jordi Duran Company
MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Vocal 6è
José Justo Martín Baez
Policlínica Barcelona

Vocal 7è
Josep M. de Ferrer Figols
Clínica Sant Josep (Hna. Josefinas Caridad)
Fins al setembre

José Luis Simón Riazuelo
Centro Médico Teknon
A partir del setembre

Vocal 8è
Diego Prieto Martagón
Serveis Sociosanitaris Generals

Vocal 9è
David Cuadro Bertolín
Clínica Ntra. Sra. del Remei

Secretari general
José Antonio
Fernández Bustillo

Director general
Lluís Monset i Castells

Consell assessor
Dr. Josep Cararach Ramoneda
Clínica Sant Jordi
President

Dr. Joan B. Casas Onteniente
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Degà

Prof. Dr. Miguel A. Asenjo Sebastián
Facultat de Medicina-UB
Professor emèrit i assessor científic de
l’IL3 de la UB

Sra. Cristina Contel Bonet
Policlínica Comarcal del Vendrell
Directora general

Dr. Antonio Paredes Puigredón
Adeslas SegurCaixa
Director Zona nord-est

Sr. Manel Peiró Posadas
ESADE Business School
Director del Programa de Direcció de
Serveis Integrats de Salut

Sr. Josep González Sala
PIMEC
President

Sr. Pau Herrera Fontanals
Comunicas
President

Sr. Josep Maria Ruiz Altisent
Omnia Consultores
Soci administrador

Grups de treball

Estructura de gestió

Compres i logística
Sra. Silvia Santoyo Madueño

Director general
Dr. Lluís Monset i Castells

Comunicació, màrqueting i reputació online
Pendent d’assignar

Subdirectora
Sra. Anna Zarzosa Güell

Direcció d’infermeria
Sra. Núria Cobalea

Responsable de l’àrea d’empreses i formació
Sr. Isidre Rodríguez Lafuente

Direcció mèdica
Dr. Jose Antonio Neguillo

Responsable de l’àrea de socis
Sr. Eduard Bermejo Ródenas

Economicofinancer
Sra. Marta Sans Blanco

Cap de comunicació i màrqueting
Sra. Odalys Peyrón Liaño

EHealth
Sr. Pere Pavón Vizcaino

Responsable d’eHealth
Sr. Raul Ortega Til

Farmàcia
Sra. Carmen García

Secretària de direcció
Sra. Anna Fernández Setó

Odontologia
Sra. Laia Costa

Administració i secretaria
Sra. Mònica Mariné Nuñez
Sra. Montse Peguero Pavia
Sra. Cristina Llevot Martínez

Prevenció de riscos laborals
Sra. Mònica González Liarte
Recursos humans
Sr. Francisco Barreira Silveiro
Sociosanitaris
Sra. Reyes Gualda Castillo

Representació institucional
Òrgans de govern

Òrgans d’assessorament

n

Junta directiva de l’Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)

n

Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut

n

Comitè executiu de l’Alianza de la Sanidad Privada Española
(ASPE)

n

Comissió de Sanitat de PIMEC

n

n

Consell de direcció del Servei Català de la Salut

Comissió d’empreses del sector de la salut de la Cambra de Comerç de Barcelona

n

Junta directiva de PIMEC

n

Consell de Salut de Catalunya del Servei Català de la Salut

n

Patronat de l’Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)

n

Comissió assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la
salut afectiva, sexual i reproductiva del Departament de Salut

n

Comissió permanent de l’Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)

n

Comitè científic de la Comissió d’Informació Terapèutica

n

Comitè mèdic de la Subcomissió Permanent de Catalunya

n

Patronat de la Fundació TicSalut

n

n

Junta directiva i permanent de la Societat Catalana de Mediació
en Salut (SCMS)

Comitè tècnic del Sector de l’Assistència Sanitària Lliure del Departament de Salut

n

n

Consell de salut del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)

Consell assessor de la Seguretat de Pacients del Departament
de Salut

n

Consell assessor de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i
Sanitàries (ICAMS)

n

Consell assessor del Pla Director Sociosanitari del Departament
de Salut

n

Consell Català de Formació Professional del Departament d’Ensenyament

n

Consell i plenari de la Professió d’Infermeria de Catalunya del
Departament de Salut

n

Comissió permanent de la Professió d’Infermeria de Catalunya
del Departament de Salut

n

Consell de Participació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

n

Consell de la Professió Mèdica de Catalunya del Departament
de Salut

n

Comissió Paritària Sectorial de Sanitat Privada, FUNDAE

n

Comissió de Sistemes de Pagament del Servei Català de la Salut

n

Comissió laboral de PIMEC

Comissió paritària del conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques

n

Plenari d’entitats federatives de l’àmbit dels serveis socials

n

GAP-Grups d’actualització permanent (ACES)

Comissió paritària del conveni col·lectiu de treball dels hospitals
d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut

n

GAP-Grups d’actualització permanent (PIMEC)

n

Grup de treball-Consens d’atenció a la disfàgia en els diferents
àmbits de salut

Subcomissió permanent de Catalunya de la Comissió Nacional
de Vigilància i Arbitratge del Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents de trànsit

n

Comitè directiu de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)

Meses de negociació
n

n

n

n

n

n

Comissió negociadora del conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
Comissió negociadora del conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de
la Salut
Comissió Nacional de Vigilància i Arbitratge del Conveni Marc
d’Assistència Sanitària derivada d’accidents de trànsit per a
l’exercici 2014-2017 (sector privat)

Compte de pèrdues i guanys de l’ACES
Ingressos excepcionals
2.743,50 €
Ingressos per
serveis diversos

Ingressos d’explotació
698.551,24 €

88.162,60 €

Subvencions
a la formació

96.503,14 €

Quotes entitats membres de l’ACES
511.142,00 €
Subvencions a la formació
96.503,14 €

Ingressos

Ingressos per serveis diversos
88.162,60 €

511.142,00 €
Quotes entitats
membres de l’ACES

Ingressos excepcionals
2.743,50 €

Despeses d’explotació
690.156,66 €
Aprovisionaments i treballs
fets per altres empreses
125.817,87 €

Dotació per amortitzacions
6.968,39 €

Despeses de personal
253.295,93 €
Aprovisionaments
i treballs fets per
altres empreses

Serveis exteriors
i altres despeses
d’explotació

Dotació per amortitzacions
6.968,39 €

125.817,87 €

304.074,47 €

Serveis exteriors i altres
despeses d’explotació
304.074,47 €

Resultat d’explotació
8.394,58 €

Despeses

Resultat financer
0,00 €

253.295,93 €

Despeses
de personal

Resultat de l’exercici
8.394,58 €

Associats
Hospitalització d’aguts
• Àptima Centre Clínic
• Centro Médico Teknon
• Clínica Bofill
• Clínica Corachan
• Clínica Girona
• Clínica Ntra. Sra. del Remei
• Clínica Onyar
• Clínica Perpétuo Socorro Lérida
• Clínica Sagrada Família
• Clínica Sant Jordi
• Clínica Sant Josep (Hnas. Josefinas
Caridad)
• Clínica Santa Creu
• Clínica Tres Torres
• CQM L’Hospital Privat de Mataró
• Diagnosis Mèdica-Creu Blanca
• HM Delfos
• Hospital de Barcelona, SCIAS
• Hospital El Pilar
• Hospital QuirónSalud Barcelona
• Hospital Sanitas CIMA
• Hospital Universitari Dexeus
• Hospital Universitari General de
Catalunya
• Hospital Viamed Monegal
• Policlínica Barcelona
• Vithas Hospital Montserrat

Clíniques de l’aparell digestiu
• Gasthepar
• Servidigest

Hospitalització de sociosanitaris i
socials
• Centre Mèdic Molins
• Centre Sociosanitari l’Estada
• Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe
• Clínica Sant Antoni-HUCASVE
• Clínica Sant Josep (Igualada)
• Edelweiss Iberica
• Fundació ACE. Institut Català de
Neurologies Aplicades
• Fundació Esclerosi Múltiple
• Fundació Finestrelles
• Nou Hospital Evangèlic
• Policlínica Comarcal del Vendrell
• Prytanis Hospitalet
• Prytanis Sant Boi
• Serveis Clínics
• SSR Hestia

Policlíniques
• Actes Mèdics Consulting
• Assistencial Anoia
• Assistencial Prat
• Badamedic
• Brugues Assistencial
• Centre Assistencial Baix Llobregat
• Centre Assistencial Sant Joan
• Centre Mèdic Agrupació
• Centre Mèdic Berguedà
• Centre Mèdic Catalunya
• Centre Mèdic Clínicum
• Centre Mèdic Collblanc
• Centre Mèdic Doctor Klein
• Centre Mèdic Dr. Valls
• Centre Mèdic Fenals
• Centre Mèdic Les Franqueses
• Centre Mèdic Martorell

Clíniques de cirurgia plàstica i
reparadora
• Clínica Planas
• IM Clínic-Dr. Iván Mañero
Clíniques dentals i/o maxil·lofacial
• AECAD
• Clínica Dental Miravé
• Dental Site (Bukalix)
• Gnation, Centro Cirugía Oral y
Maxilofacial
• Instituts Odontològics Associats
• Sanitas Nuevos Negocios
Clíniques de fertilitat
• Barcelona IVF
• Diatros
• EUVITRO (Clínica Eugin)
• Fertilab Institut Català de Fertilitat
Clíniques d’oftalmologia
• Centro de Oftalmología Barraquer
• Institut Català de Retina
• Institut Lleida d’Oftalmologia-ILO

• Centre Mèdic MEISA
• Centre Mèdic Mútua General de
Catalunya
• Centre Mèdic Nou Montreix
• Centre Mèdic Rubí
• Centre Mèdic Sant Andreu
• Centre Salut Integral
• Centre Salut Integral, Serveis
Corporatius
• Centre Sanitari Can Mora
• Centres Medical
• Centro Médico Benviure
• Centros Asistenciales ASISA
• Clínica Bofill Proactive Health
• Clínica Olivé Gumà
• Consultori Bayés Vic
• Deltamedic
• Ebreclínic Serveis Mèdics
• Gabimedi-Santa Coloma de Farners
• Gabinet d’Especialitats Mèdiques
Associades-GEMA
• Gestió Sanitària EG 92 (Grup Atlàntida)
• Giromèdic
• Grup 9 Serveis Mèdics
• Institut Mèdic Baix Vallès
• IT Gestión-Policlínic Bages
• MIPS Fundació Privada
• Policlínica Maresme
• Policlínica Tretón
• Polimèdic (Institut Clínic Vallès )
• Pratmedical
• QCA Quirúrgica Barcelona
• Quality First Care-Centre Mèdic Segur
• Quality Medical Service
• Ressonància Oberta Selva Maresme
• Servicios Auxiliares de Medicina Integral
• Vectis-Policlínica Calella
Centres diagnòstics
• BCN Patòlegs
• BIOPAT. Hospital de Barcelona
• Centre Diagnòstic Imatge Dr. Manchón
• Centre Faixat
• Centre mèdic diagnòstic Alomar
• CETIR Centre Mèdic
• Imagen Médica Digital Servicios
Diagnósticos

• Instituto de Resonancia Magnética Dra.
Guirado
• Laboratorio de análisis Echevarne
• MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques
• SYNLAB Diagnósticos Globales
• United Laboratories Barcelona
• Utset. Diagnòstic per la Imatge
Centres de diàlisi
• Diaverum Servicios Renales
• Fresenius Medical Care Services
Catalunya

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centres de genòmica
• Eugenomic
Centres d’oncologia i radioteràpia
• Institut IMOR
Centres de traumatologia i/o
rehabilitació
• Aracab fisioteràpia i osteopatia
• Arcmèdic Rehabilitació
• Autonomia de Neurorehabilitació i
Fisioteràpia
• Barnés Kinè
• CAFYR Rehabilitación
• Centre de Fisioteràpia Manfred
• Centre de Fisioteràpia Tars
• Centre de Recuperació Fisiomed
• Centre de Recuperació Funcional
Montigalà

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre de Rehabilitació SPAL
Centre de Rehabilitació i Llenguatge
Centre de Rehabilitació L’EIVAX
Centre de Rehabilitació Sastre-Roca
Centre Mèdic de Recuperació Funcional
Centre Mèdic i Institut de Fisioteràpia
Sant Martí
Centre Mèdic Puigcerdà
Centre Medicina Correctiva
Centro Médico Mesro
Centro de Recuperación Funcional
ARTROS
Centro de Recuperación Funcional
Vallés
Clínica Ignasi Gómez
Clínica Perramón
Corgos Serveis de Salut
Cornellà, Centro de Traumatología y
Rehabilitación
Corporació Mèdica Catalana
CRR
CRT
D2 Centre de Fisioteràpia
EFIRE (EIRE)
FISAT (Fisioteràpia i Salut en Accidents
de Trànsit)
Fisioclínic A. Carrera
Fisiomed
Fisiomèdic Girona Group 2013
Fisios Centro de Fisioterapia
Fisiosport Maresme
Fisioteràpia i Reeducació

• FISMED Fisioteràpia i Medicina
Funcional
• G.R.F. Gabinet de Recuperació Funcional
• Global Salut Ibérica
• Icatme Servicios Médicos
• Kineopatik
• Meditrauma
• Naeko
• Novamedicum Dr. Cabestany
• Ortex
• Ortopèdia Hugué
• Rehabilitació Corachan
• Servicios Médicos Traumare
• Servisreha
• Tarrayoga
• Tilkina
Centres d’urologia
• CSF Uros Associats
• Institut Català d’Urologia i Nefrologia
(ICUN)
Transport sanitari
• Ambulàncies Ponent
• Emerpro Healt Service
• Serveis Sociosanitaris Generals
Serveis
• Doctor On Call
• Sphera Global

Associació Catalana
d’Entitats de Salut
Muntaner, 262
08021 Barcelona
Tel.: +34 932 091 992
Fax: +34 932 010 992
aces@aces.es
www.aces.es

Patrocinador preferent

Patrocinadors

App segura de comunicación
para profesionales médico s

