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Una gran oportunitat de la pandèmia:
cap a una sanitat única i integrada
Hem viscut un any excepcional que comportarà
un abans i un després a la nostra societat per
les implicacions socials, culturals i econòmiques
que tindrà.

DR. JOSEP IGNASI HORNOS VILA
PRESIDENT

Permeteu-me, però, fer un breu resum d’aquests
darrers quatre últims anys, que acabo avui en
aquesta assemblea. Ha estat un gran honor i una
incansable motivació ocupar el càrrec de la presidència de l’ACES.
En la memòria del 2017 destacava la consolidació de l’ACES com la legítima i veritable patronal catalana de la provisió sanitària privada
i evidenciava un dels meus principals objectius:
lluitar perquè l’ACES sigui una patronal «forta,
unida, innovadora i eficient».
A les tribunes de la revista desmitificava l’ànim
de lucre en la sanitat (ACESinfo63), impulsava
la transformació digital amb «una nova manera de practicar la medicina i de potenciar la
salut (ACESinfo64) i m’atrevia a dir que «la sanitat pública hauria de ser la complementària»
(ACESinfo65).

A la memòria del 2018 reclamava un «pacte
d’estat i reformes [en sanitat] encara pendents»,
i deia, també a la Tribuna de l’ACESinfo69, que
«ens aboquem a una sanitat de segona o de tercera 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 que han de ser forçosament baixes per fer sostenible el sistema» i
soscavava el fals optimisme amb el titular «No
som els millors, ni de lluny» (Tribuna de l’ACESinfo68).
A la memòria del 2019 insistia en la necessitat
de «lluitar contra l’estigmatització de la sanitat»,
ja que, exceptuant el capítol de «personal», la
pràctica totalitat de despesa sanitària pública
acaba sempre en mans de les multinacionals. I
ara, en aquesta del 2020, vull marcar un objectiu
a mitjà/llarg termini: «Cap a una sanitat única i
integrada» (Tribuna de l’ACESinfo74).
Per ordre cronològic, voldria destacar els fets
més importants que s’han esdevingut aquests
quatre anys:
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«Al llarg del 2020 la sanitat privada
ha cobert aproximadament un
20 % de les actuacions Covid-19
i n’ha sortit molt reforçada»

-

El sopar anual del 2017, amb la celebració dels
40 anys de l’ACES

-

Les participacions de l’ACES als Mobile World
Congress de Barcelona i a Healthio

-

L’entrada a la Comissió de Salut i Sociosanitaris de la Cambra de Comerç de Barcelona

-

La Jornada sobre transformació digital a
ESADE

-

Els simposis d’arquitectura i salut, i la Jornada de Trànsit

-

El traspàs del nostre estimat amic, advocat i
secretari general, Antonio Fernández Bustillo

-

-

L’actualització i modernització dels estatuts
de l’entitat

Els avançaments en l’eHealth: Bluebutton,
www.medicinaprivada.cat, Canal ACES, targeta ACES, certificats (Covid-19) amb tecnologia blockchain, etc.

-

La creació del codi ètic i del Comitè Ètic

-

L’actualització i modernització de la nostra
seu i oficines del carrer de Muntaner, 262
(inaugurades el 2003)

-

L’obtenció de la signatura al Convenio Nacional de Daño Cerebral

-

El campus virtual de formació online des de

l’any 2018, amb un èxit aclaparador a l’hora
d’aprofitar la modernització de la seu

L’any 2020 ha estat convuls mundialment per
causa de la pandèmia de la Covid-19, que, amb
totes les seves repercussions negatives, ha posat en valor la sanitat. Ha quedat patent i demostrat el lligam sanitat-societat-economia. Un
problema sanitari com la pandèmia comporta
inevitablement greus problemes socials i econòmics. A Catalunya, la persona (pacients i professionals) ha estat veritablement el centre del
sistema. La sanitat privada ha cobert aproximadament un 20% de les actuacions Covid-19 i n’ha

sortit molt reforçada gràcies a la col·laboració
estreta i profitosa amb el Departament de Salut
de la Generalitat, i a la mútua confiança amb els
professionals de la sanitat pública. La titularitat
dels professionals i la grandària dels centres han
quedat relativitzades perquè l’atenció al pacient
ha estat el més important per a tothom.
La feina desenvolupada per l’ACES ha estat
ingent (descomunal) i vull deixar constància
i expressar el meu agraïment a tot el personal
(comunicació, secretaria, formació, àrea d’empreses, àrea de trànsit i clients), grups de treball,
consell assessor, junta directiva –15 convocatòries durant l’any 2020– i, especialment, a la direcció (Lluís Monset i Anna Zarzosa) per la seva
dedicació, esforç i vàlua.
Finalment, vull ressaltar el gran creixement
de l’ACES, des de l’Assemblea de 2017 fins a
aquesta d’avui, de 62,6% més (de 155 a 252) en
empreses associades i d’un 61,8% més (de 262
a 424) en centres sanitaris.
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L’ANY EN PERSPECTIVA
CONVOCATÒRIA ANUAL DE SOCIS

Assemblea
general
ordinària
El 30 de setembre es va fer l’assemblea general
ordinària de manera telemàtica a causa de la situació d’alarma sanitària, amb una participació
del 45,03%. El president de l’ACES, el doctor Josep
Ignasi Hornos, va explicar la situació de l’epidèmia
i del sector, i les expectatives futures que es tenen. També va exposar les principals activitats de
la patronal durant l’any anterior. Posteriorment, va
fer èmfasi en la participació activa dels grups de
Treball de l’ACES, va detallar els objectius assolits en formació i els impactes a la premsa durant
el 2019. El director general, el doctor Lluís Monset, va presentar els comptes de l’exercici anterior, prèviament auditats, que van ser aprovats
amb unanimitat pels assistents, i, a continuació,
el pressupost per a l’any 2020, que també va ser
aprovat per unanimitat. Es va fer palesa una gestió equilibrada en tots dos casos. A continuació,
es van anunciar els cessaments i es van ratificar
els nomenaments dels nous membres de la junta
directiva de l’ACES. Per acabar, es van aprovar les
altes dels nous socis. La sessió va finalitzar després de l’apartat de precs i preguntes.

La resposta a la pandèmia
COORDINAR L’ACCIÓ DELS CENTRES
L’OMS va declarar el 30 de gener d’enguany el
brot de coronavirus SARS-CoV-2 una emergència
de salut pública d’importància internacional (ESPII) i l’ACES va activar un seguit d’accions encaminades, inicialment, a informar de manera adequada els socis.
Es va demanar immediatament una reunió conjunta de tots els directors mèdics amb el director
general de Salut Pública per conèixer la situació i

contribuir de manera coordinada amb el Departament de Salut a la contenció de l’epidèmia. La reunió va tenir lloc el 7 de febrer amb la subdirectora
de Salut Pública, Mireia Jané, que va concretar les
primeres instruccions i circuits que caldria utilitzar
en cas de detectar-se un cas sospitós.
El 25 de febrer es va fer pública la detecció del
primer cas d’infecció per SARS-CoV-2 a Catalunya i a partir d’aquella data les infeccions van
anar creixent fins que es va fer impossible la con-
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Des de la declaració de l’estat
d’alarma, les actuacions de l’ACES es
van dedicar a coordinar l’acció dels
centres privats amb els centres del
SISCAT i amb la direcció del CatSalut

Els centres hospitalaris monogràfics
d’especialitats, com ara oftalmologia o
cirurgia plàstica i estètica, van cedir a
la sanitat pública una part important
de llits i tots els respiradors disponibles

tenció. Aleshores es va declarar l’estat d’alarma
a tot l’Estat, que, va entrar en vigor el divendres
13 de març a les 00.00 hores, amb el consegüent
confinament general de la població.

tencial i organitzativa, i a resoldre els dubtes que
van anar sorgint per la continuada i variada nova
normativa en els àmbits sanitari, laboral, mercantil i econòmic.

Des d’aquell moment, les actuacions de l’ACES es
van dedicar a coordinar l’acció dels centres privats en l’entorn de la pandèmia amb els centres
del SISCAT i amb la direcció del CatSalut i, en paral·lel, es va ajudar tots els socis a conèixer la situació i l’evolució tant epidemiològica com assis-

ACCIONS ASSISTENCIALS
En iniciar-se la primera onada, els centres hospitalaris d’aguts del sector privat van fer un gran
esforç per augmentar el nombre de llits, que van
passar de 2.260 (abans de la crisi) a 2.663, amb
un increment global del 18%. Durant aquest període, fins a un 70% dels llits convencionals van ser
ocupats per pacients amb Covid-19 i el 30% restant es va destinar a altres patologies.
En el cas dels llits de cures intensives (UCI), atesa
l’extrema gravetat de la situació, es va passar de
129 llits a 240, un augment del 86% en la capacitat
inicialment prevista. Fins al 90% dels llits d’UCI es
van dedicar a la Covid-19 i el 10% restant a altres
patologies.
Així mateix, els centres hospitalaris monogràfics
d’especialitats, com ara oftalmologia o cirurgia
plàstica i estètica, van cedir a la sanitat pública
una part important de llits i tots els respiradors
disponibles.

Igualment, els laboratoris privats de Catalunya van
reorientar tota la seva capacitat per poder arribar
a respondre a la situació amb més de 20.000 determinacions de PCR per SARS-CoV-2 diàries, un
fet que va ser vital per contribuir a diagnosticar
adequadament tots els pacients. També cal destacar que centenars de treballadors de centres
extrahospitalaris tancats van voler incorporar-se
a centres públics o privats on poguessin ser útils.
A la segona onada l’esforç dels centres hospitalaris
d’aguts del sector privat va continuar amb la mateixa dedicació que en la primera. Tant en la sanitat
privada com en la xarxa pública, l’activitat ordinària de cada centre va aconseguir, en general, mantenir un bon nivell.
L’ocupació mitjana de llits hospitalaris dedicats a la
Covid va oscil·lar entre un 10% i un 50%, depenent
del moment i el tipus de centre, i l’ocupació dels
llits de les UCI es va mantenir també entre el 20 %
i el 60%.
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SEGON SIMPOSI D’ARQUITECTURA I SALUT

Covid-19
i arquitectura
sanitària
El 3 de desembre l’ACES va organitzar per segon
any consecutiu el Simposi d’Arquitectura i Salut,
que es va centrar en l’anàlisi de l’adaptació de
l’arquitectura de les infraestructures sanitàries a
la pandèmia. L’esdeveniment va tenir lloc al Roca
Barcelona Gallery i es va emetre en directe a través de YouTube.
El simposi es va dividir en quatre taules rodones.
La primera es va dedicar a les noves infraestructures sanitàries Covid-19 i va comptar amb la participació de Patricio Martínez, arquitecte i soci
fundador de PPMT Arquitectura; Joan Vallès, cap
de grup de la Constructora Calaf; Valentí Julià, director de la Constructora Bosch Pascual, i Joan
Bayona, director de Serveis i Infraestructures del
Parc Sanitari Pere Virgili.
A la segona taula, centrada en l’adaptació dels
centres existents a la pandèmia, hi van participar
Albert Vitaller, arquitecte i soci director de Vitaller Arquitectura; Joan Grans, director de Serveis

de la Constructora Serom, i Enric González, responsable de manteniment de Campus Cim i Campus Millenium Sanitas.
La tercera taula va tractar sobre l’adaptació d’espais no sanitaris a funcions sanitàries durant la
pandèmia. Va comptar amb la participació d’Albert Pineda, arquitecte i fundador de l’estudi
d’arquitectura Pinearq; Joaquim Algarte, cap de
l’àrea d’Infraestructures i Logística del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), i Faust Feu, director de Qualitat i Seguretat Clínica de l’Hospital
Clínic de Barcelona.
La quarta i darrera taula es va centrar en les innovacions constructives i tecnològiques en el
període de la Covid-19. Hi van intervenir Blanca
Fernández, product manager de PPMT Arquitectura; Bernat Gato, arquitecte i soci de CASASOLO Arquitectes; David Breva, director de contractació de la Constructora del Cardoner, i Marc
Freyre, director d’Infraestructures de la Clínica
Corachan.
Els participants van coincidir a assenyalar que els
edificis sanitaris s’han adaptat a la nova situació
gràcies a la utilització de tots els recursos i aplicant els canvis necessaris de manera ràpida i intel·
ligent. Així mateix, van concloure que per donar
resposta a la situació actual i a futures pandèmies
caldrà seguir treballant de manera col·laborativa
en diferents estratègies per construir edificis amb
alta tecnologia, flexibilitat i resiliència.
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Sessió sobre
novetats fiscals

El dimarts 3 de març va tenir lloc a la Sala Fòrum de l’Institut Català de Retina la sessió anual
que l’ACES organitza per informar els socis de les
novetats fiscals. L’explicació dels canvis en la fiscalitat per al 2020 va anar a càrrec de l’advocat i
soci de l’àrea fiscal de la consultoria AUREN, Lluís
Basart.
Com a observació general, Basart va subratllar
que l’augment de la pressió fiscal afecta tots els
impostos en diferent grau, i va fer una distinció
entre les mesures proposades i les aprovades. En

el cas de l’IRPF, es proposa una pujada especialment accentuada en les rendes més altes. Entre
les novetats aprovades, va esmentar l’exempció
de pagar l’IRPF en les indemnitzacions a alts directius i la tributació de les criptomonedes.
Lluís Basart va fer un resum dels impostos subjectes a modificacions, com per exemple, l’impost de patrimoni, l’impost de societats i l’IVA.
Així mateix, es va referir a alguns punts polèmics
de la nova Llei general tributària. Pel que fa als
nous tributs proposats, Basart va destacar-ne

dos: la taxa tecnològica i la taxa a les transaccions financeres.
El ponent va acabar l’exposició amb els canvis
legislatius fiscals a Catalunya. Aquesta sessió
informativa es va tancar amb un parlament del
director general de l’ACES, Lluís Monset, que va
recordar que Catalunya continua sent la comunitat amb la fiscalitat més elevada.
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COMUNICACIÓ
PUBLICACIONS

XARXES SOCIALS

COMUNICACIÓ AMB ELS SOCIS

PUBLICACIONS

285

TWITTER
ACES

PUBLICACIONS

211

LINKEDIN
ACES

PUBLICACIONS

SEGUIDORS

ACESInfo74
- Monogràfic mirades sobre la pandèmia

GABINET DE PREMSA

86
18

PETICIONS DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ GESTIONADES
REDACCIÓ DE NOTES DE
PREMSA I NOTÍCIES

NOTÍCIES PUBLICADES EN
MITJANS DE COMUNICACIÓ

+20%

105

Enguany la pandèmia va monopolitzar la gestió del gabinet de premsa i
l’activitat va ser molt intensa. Des del
març fins al desembre els mitjans de
comunicació van fer 86 peticions d’informació i entrevistes. Així mateix, la
realització de continguts periodístics,
com ara notes de premsa, comunicats
i notícies per a xarxes i web, va incrementar-se notablement.

TWITTER
ACES

1.595

LINKEDIN
ACES

768

+42,22%

TWITTER
ACES-ULTREIA

458

+4,57%

FACEBOOK
ACES-ULTREIA

376

+3,01%

SEGUIDORS

SEGUIDORS

SEGUIDORS

SEGUIDORS

+8,80%

L’activitat es va mantenir ascendent
en els quatre perfils corporatius i van
créixer notablement els seguidors de
Linkedin.

ACTES CORPORATIUS
Durant aquest any només es va celebrar un acte presencial, la sessió de
Novetats Fiscals i Laborals i es va reconvertir a sessió en línia el II Simposi
d’Arquitectura i Salut.

COMUNICATS

CONSULTES
GESTIONADES
TRUCADES
ATESES

703
1.980
9.681

WEB

WEB

49.355
VISITES

USUARIS

CONTINGUTS COVID
PUBLICATS

11.817
120

El web es va millorar durant la pandèmia per incloure una secció Covid
sobre protocols, normatives i decrets
sanitaris i laborals. Així mateix, es va
ampliar l’apartat de convenis, es va reestructurar la intranet i es va remodelar la pàgina d’inici. Tots aquests canvis milloren l’accessibilitat i usabilitat
del web i fan que aquest canal de comunicació sigui més rellevant i proper
als socis.
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FORMACIÓ
El 2020 va ser un any difícil i complicat per tot el que
es va haver de viure des del punt de vista sanitari
i social. Les circumstàncies de la pandèmia van influir, també d’una manera significativa, en la formació
que des de l’ACES i Ultreia Formació i Comunicació
oferim als centres.
Vam patir les conseqüències del confinament i de la
pràcticament inexistent disponibilitat dels centres i
del personal docent a causa del volum d’activitat que
va derivar de la situació viscuda als centres sanitaris.
Tot i així, vam dissenyar, gestionar i impartir 101 cursos, que representen un total de 1.105 hores. El nombre d’alumnes va ser de 1.443.
Com en altres exercicis, es va mantenir l’oferta de
la formació subvencionada tant en l’àmbit sectorial

en les 4 edicions que es van portar a terme:

Malgrat la pandèmia, hem dissenyat,
gestionat i impartit 101 cursos, que
representen un total de 1.105 hores. El
nombre d’alumnes ha estat de 1.443

com en el transversal. Es van fer 28 cursos i impartir
la formació a més de 260 alumnes.
Tot i l’aturada de l’activitat formativa als centres, la
demanda de cursos in company segueix sent el model de formació més demanat. Al 2020 van ser un
total de 55 centres els que van confiar a Ultreia la
seva formació.

Gestió emocional per a personal sanitari davant la
Covid-19 en l’àmbit laboral

Vam seguir tramitant els expedients perquè les em-

solucions als professionals. Es van posar en marxa
cursos com ara:

preses poguessin aplicar-se les bonificacions en els
cursos que fan. Aquest any van ser 82 les gestions
per obtenir aquesta bonificació del crèdit formatiu
per part dels centres.

Reducció de l’estrès amb mindfulness
Mesures higièniques vers la Covid-19 per a personal de neteja
Mesures higièniques vers la Covid-19 per a fisioterapeutes
Fisioteràpia respiratòria vers pacients de Covid-19

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

Així mateix es va arribar a un acord de col·laboració
amb Novo Nordisk per a la posada en marxa d’una
formació de suport psicològic adreçada al personal
sanitari en la qual van participar més de 40 alumnes

Tots els cursos que vam fer presencials a les nostres
instal·lacions o als espais dels centres on es van impartir, van seguir en tot moment les mesures higièniques i
preventives exigides per les autoritats sanitàries.

•
•
•

Els cursos assistencials, juntament amb els de la gestió i l’atenció al pacient, van continuar sent els més
sol·licitats. Aquest any, però, atès que la pandèmia va
portar bona part del personal sanitari a situacions límit, amb moments emocionals durs i tensos, i per la
necessitat de saber com actuar davant dels malalts
de Covid, es van incorporar nous cursos per facilitar

•

•
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENT
JOSEP IGNASI HORNOS VILA
LABCO/SYNLAB
Diagnósticos Globales

VICEPRESIDENT 1r
JOAN TORRALBA LLOPIS
QCA Quirúrgica Barcelona
(fins al juny)
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(a partir del juny)
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Institut Català de Retina

VICEPRESIDENT 3r
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TRESORER
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VOCAL LLEIDA
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INTERNAMENT GENERAL
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Centre de Rehabilitació i Llenguatge
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(a partir del maig)
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Clínica Perramon
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VOCAL 4t
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REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
ÒRGANS DE GOVERN

MESES DE NEGOCIACIÓ

SERVEI CATALA DE LA SALUT

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

– Consell de direcció del Servei Català de la Salut
– Patronat de la Fundació TicSalut
– Consell de salut del Consorci Sanitari de Barcelona

PIMEC
– Junta Directiva

ASPE
– Junta directiva de la Alianza de la Sanidad Privada Española

IDIS
– Patronat i Comissió permanent del Instituto para
el Desarrollo e Integración de la Sanidad

SOCIETAT CATALANA DE MEDIACIÓ EN SALUT
– Junta directiva i permanent

– 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 Paritària del conveni col·lectiu de treball
d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència,
consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
– 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
– Comisión Nacional de Vigilancia y Arbitraje del Convenio Marco
de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico
– Subcomissió permanent de Catalunya de la Comisión de
Vigilancia y arbitraje del convenio marco de asistencia
sanitaria derivada de accidentes de tráfico
– Comissión nacional de vigilancia y arbitrage del
convenio marco de colaboración para el tratamiento
y rehabilitación del daño cerebral sobrevenido como
consecuencia de hechos de la circulación

A S S O C I A C I Ó C ATA L A N A D ’ E N T I TAT S D E S A L U T

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
DEPARTAMENT DE SALUT

PIMEC

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

– Comissió Serveis de Salut i Socials

– Comitè tècnic Sector de l’Assistència Sanitaria Lliure
– Consell Assessor de la Seguretat de Pacients

– Comissió Laboral
– Grup d’actualització permanent de la formació
– Comissió Contractació Pública

– Consell assessor del Pla Director Sociosanitari
– Comissió permanent de la Professió d’Infermeria de Catalunya
– Consell de Participació de l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
– Consell de la Professió Mèdica de Catalunya
– Consell i plenari de la Professió d’Infermeria de Catalunya
– Comitè Directiu Observatori d’Innovació en
Gestió de la Sanitat a Catalunya
– Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica

SERVEI CATALA DE LA SALUT
– Comissió de Proveïdors

IDIS
– Comisión de innovación médico-asistencial
– Comisión Digital
– Comisión de Colaboración Privada-Pública
– Comissió Tècnica de Transparència

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
– Comissió d’empreses del sector de la salut i sociosanitaris

ALTRES

– Consell de Salut de Catalunya

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

– Comissió de Sistemes de Pagament

– Consell Internacional de les Infermeres (Nursing Now)

MEMÒRIA 2020

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

673.801,57 €

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

629.966,17 €

5.883,51 €
60.789,90 €

Subvencions a la formació

11.161,29 €

2.991,41 €

Ingressos excepcionals

76.458,92 €

Despeses excepcionals

Dotació per amortitzacions

89.992,12 €

Aprovisionaments i treballs
fets per altres empreses

285.647,53 €

Ingressos per
serveis diversos

Serveis exteriors i altres
despeses d’explotació

INGRESSOS

533.561,34 €

Quotes entitats
membres de l’ACES

DESPESES

237.281,72 €

Despeses de personal
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ASSOCIATS
HOSPITALIZACIÓ D’AGUTS
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Àptima Centre Clínic
Centre Hospitalari Policlínica Barcelona
Centro Médico Teknon-Grup Quirón
Clínica Bofill
Clínica Corachan
Clínica Girona
Clínica Ntra. Sra. del Remei
Clínica Onyar
Clínica Perp. Socorro Lleida G HLA
Clínica Sagrada Família
Clínica Sant Josep (Hna. Josefinas
Caridad) Vic
Clínica Santa Creu (Figueres)
Clínica Tres Torres
Diagnosi Mèdica-Creu Blanca
Fundació Institut Guttmann
HM Delfos. Grupo HM Hospitales
HM Sant Jordi. Grupo HM Hospitales
Hospital Clínic Maresme
Hospital de Barcelona, SCIAS
Hospital Quirón Salud Barcelona
Hospital Sanitas CIMA
Hospital Universitari Dexeus-Grup
Quirón
Hospital Universitari General de
Catalunya-Grup Quirón
Hospital Viamed Monegal
IDCQ Hospitales y sanidad (H. El
Pilar)-Grup Quirón
Policlínica Comarcal del Vendrell
Vithas Hospital Montserrat

SOCIOSANITARIS I SOCIALS
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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CAT Barcelona MAS TABA
Centre Mèdic Molins
Centre Sociosanitari L’Estada
Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe
Clínica Sant Antoni-HUCASVE
Clínica Sant Josep (Igualada)
Comunidad de la Clínica Salus
Infirmorum IRSJG
Duran i Reynals (SSR Hestia)
Edelweiss Iberica
Fundació ACE. Inst. Cat. Neuro. Aplicad.
Fundació Escleròsi Múltiple (FEM)
Fundació Finestrelles
Fundació Privada Cemcat
Hestia Alliance
Hestia Palau
Nou Hospital Evangèlic
Prytanis Hospitalet Centro
Sociosanitario

– Prytanis Sant Boi Centro Sociosanitario
– Serveis Clínics

POLICLÍNIQUES
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Actes Medics Consulting
Altimir Mèdics
Assistencial Anoia
Badamedic
Assistencial Prat
Brugues Assistencial
Centre Assistencial Baix Llobregat
Centre Assistencial Sant Joan
Centre Mèdic Agrupació (Aribau)
Centre Mèdic Berguedà
Centre Mèdic Castelldefels
Centre Mèdic Clínicum (Jardinets)
Centre Mèdic Collblanc
Centre Mèdic Dr. Valls
Centre Médic Fenals
Centre mèdic i dental Parets
Centre Mèdic Les Franqueses
Centre Mèdic Les Moreres
Centre Mèdic Martorell
Centre Mèdic MEISA
Centre Mèdic Mútua General de
Catalunya
Centre Mèdic Nou Montreix,
Centre Mèdic Palafrugell
Centre Mèdic PratSalut (Pratmedical)
Centre Mèdic Ripollet
Centre Mèdic Sant Andreu
Centre Salut Integral
Centre Sanitari Can Mora
Centres Medical
Centro Médico Benviure
Centro Médico Catalunya (Densar)
CIASA
Clínica Bofill Proactive Health
Clínica Olivé Gumà
Consultori Bayés Vic
Creu Groga
Deltamedic
Ebreclínic Serveis Mèdics
ESMA Assistencial Martorell
Figueres Salut
Gabimedi, SL-Santa Coloma Farners
Gabinet d’Especialitats Mèdiques
Assoiades-GEMA
Gestió Sanitària EG 92 (Grup Atlàntida)
Grup 9 Serveis Mèdics
IDCQ Hospitales y Sanidad (Quality
Medical Service)
Institut Mèdic Baix Vallès (IMBV)
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IT&Gestion, SL-Policlínic Bages
Medicina i Serveis Creu Blava
Medics Aro
MIPS Fundació Privada
Mutua de Granollers
Osmedical-Tar (Centre Mèdic Tàrrega)
Palamós Alfamedic
Policlínica Guadalupe
Policlínica Maresme
Policlínica Tretón
Polimedic
QCA Quirúrgica Barcelona
Servicios Auxiliares de Medicina Integral
Tredic

TRAUMATOLOGIA i REHABILITACIÓ

– AM. Centre de medicina fisioterapèutica
i rehabilitació Vallès Clínic
– Aracab fisioteràpia i osteopatia
– Arcmedic Rehabilitació
– Barnés Kinè
– C.R.R., SLP Rehabilitació
– CAFYR Rehabilitación
– Centre de Fisioteràpia Manfred
– Centre de Recuperació Fisiomed
– Centre de Recuperació Funcional
Montigalà
– Centre de Rehabilitació i Llenguatge
– Centre de Rehabilitació L’EIVAX
– Centre de Rehabilitació M. Romero
– Centre de Rehabilitació Preventiva
Laboral (SAIBELA)
– Centre de Rehabilitació Sastre-Roca
– Centre Mèdic i Institut de Fisioteràpia
Sant Martí
– Centre Mèdic i Rehabilitació Caldes
– Centre Mèdic Puigcerdà
– Centre Medicina Correctiva
– Centre Rehabilitació Balmes-Esfera
Salud
– Centre Terapèutic Granollers
– Centres Cruz Navarro
– Centro Médico Mesro
– Centro Recuperacion Funcional Vallès
– Clínica Ignasi Gómez
– Clínica Perramon
– Cornellà, Centro de Traumatogía y
Rehabilitació
– CRT
– D2 Centre de Fisioteràpia
– EFIRE (EIRE)
– Espai Terapèutic Rehab
– Fisat BCN (Fisioteràpia i Salut en
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Accidents de Trànsit)
Fisio Blanes
FISIOCAM
Fisioclínic A. Carrera
FISIOCOS
Fisiomèdic Girona Group 2013
Fisiomèdic Sant Esteve
Fisiomèdic Tecnològic
Fisios Centro de Fisioteràpia
Fisiosport Maresme
Fisioteràpia i Reeducació
FISMED Fisioteràpia i Medicina Funcional
G.R.F. Gabinet Recuperació Funcional
Global Salut IBERICA
Icatme Servicios Médicos
Kineopatik
Klynos Consultoris
Maset Pupilo
Medicina i Fisioteràpia Fontanet
(Meififonta)
Meditrauma
Naeko
Novamedicum (Consultori Dr.
Cabestany)
Ortex
Ortopèdia Hugué
Physiodex Rehabilitación Intregral
Servimedic, Rehabilitación y
Traumatología
Therapy Trainer
Trafic Baix
Traumare centre mèdic
Unitat d’estimulació neurològica
Barcelona

APARELL DIGESTIU

– MB centro mèdico-Gasthepar
– Servidigest

CIRURGIA PLÀSTICA, REPARADORA
I ESTÈTICA

– Clínica Planas
– IM CLINIC Inst. Cirugía plástica Dr. Ivan
Mañero
– Monaco International Medical Group

DIÀLISI

– Diaverum Servicios Renales
– Fresenius Medical Care Services Cat.,
(Dialisis NephroCare Terrassa)

FERTILITAT

– Barcelona IVF

– Diatros
– EUVITRO (Clínica Eugin)

PROVES DIAGNÒSTIQUES
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BCN Patòlegs
BIOPAT. Hospital de Barcelona
Centre Diagnòstic Imatge Dr. Manchón
Centre Faixat
Centre Mèdic Diagnòstic Alomar
Barcelona
CETIR Centre Mèdic
Imagen Médica Digital Servicios
Diagnosticos
Instituts Guirado
MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques
SIMM Barcelona
SYNLAB Diagnósticos Globales
United Laboratories Barcelona (Unilabs)

ODONTOLOGIA I CIRURGIA
MAXIL·LOFACIAL
–
–
–
–

AECAD
Clínica Dental Miravé
Dental Site (Bukalix)
Gnation, Centro Cirugía Oral y
Maxilofacial Bcn

OFTALMOLOGIA
–
–
–
–

Centro d’Oftalmologia Barraquer
Institut Català de Retina
Institut Lleida d’Oftalmologia-ILO
Instituto Oftalmológico Integral

ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA

– Institut IMOR (Inst. Mèdic d’OncoRadioter)

UROLOGIA

– CSF Uros Associats
– Institut Català d’Urologia i Nefrologia,
(ICUN)

SERVEIS ASSISTENCIALS
–
–
–
–
–

Ad Salutem Institute for Healthy Sleep
Doctor On Call
Eugenomic
GGMAC Global Assistance
Serveis Sanitaris de Tarragona

TRANSPORT SANITARI

Ambulàncies Ponent
Emerpro Health Service
Serveis Sociosanitaris Generals

PATROCINADORS PREFERENTS

PATROCINADORS

DES DE 1977

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

