NOTA DE PREMSA
La patronal sanitària privada catalana Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) negocia
amb UNESPA i amb les altres patronals sanitàries catalanes i d'àmbit estatal el Conveni
Nacional d'Accidents de Trànsit Sector Privat per a Catalunya

L'ACES reclama més transparència a les companyies
asseguradores en la gestió dels accidentats de trànsit
Barcelona,12 de juliol de 2016- La patronal ACES ha iniciat una campanya de comunicació per

donar a conèixer els drets dels accidentats de trànsit. El principal objectiu és informar i
sensibilitzar la població sobre la capacitat de lliure elecció de centre sanitari (privat o públic),
equip mèdic i serveis de rehabilitació, en el cas de ser víctimes d'accidents de trànsit.
L'ACES ha constatat una gran confusió i desinformació sobre els drets dels accidentats de
trànsit, especialment pel que fa a la lliure elecció de centre sanitari. Es constata que en molts
casos la companyia asseguradora deriva als lesionats a determinats centres sanitaris, sense
haver-los informat del dret que tenen a la lliure elecció del mateix. El motiu argumentat per les
asseguradores per realitzar aquesta pràctica és el supòsit control econòmic de la despesa
sanitària. Així mateix, segons informació de l'Associació els criteris de valoració de les lesions
per part de les companyies asseguradores, de vegades no obeeixen a qüestions estrictament
mèdiques i els tractaments i les altes es poden veure afectats per criteris "economicistes"
basats en valoracions tècniques o pressupostàries decidides fora de la consulta i al marge del
criteri mèdic.
Per a Cristina Contel, presidenta de l'ACES "Hem cregut necessari donar continuïtat a
Catalunya a la campanya iniciada a nivell nacional per l'Aliança de la Sanitat Privada
Espanyola (ASPE), abans FNCP, per donar a conèixer els drets sanitaris que assisteixen a les
víctimes d'accidents de trànsit, així com, les seves obligacions. En aquest sentit, hem creat
des de l'ACES el web: www.accidentsdetransit.info a través del qual es facilita informació
pràctica i útil per al lesionat a més de la relativa als centres sanitaris privats que formen part
del conveni de trànsit vigent on l'accidentat pot dirigir-se. Sempre a l'empara del dret
d'elecció de centre assistencial que qualsevol persona té reconegut, sense que es vegi obligat
a ser derivat a determinats centres assistencials, a instàncies d'entitats gestores, o
intermediàries de companyies asseguradores".
La campanya de comunicació inclou el web: www.accidentsdetransit.info on a més
d'informació general sobre prevenció d'accidents i recomanacions estan els centres sanitaris
privats d'ACES adherits, o no, al Conveni Nacional d'Accidents de Trànsit Sector Privat. I, d'altra
banda, s'ha editat un fulletó informatiu que s'ha distribuït a tots els centres de rehabilitació i
unitats especialitzades per al tractament de lesionats de trànsit de

l'ACES. Les associacions de víctimes d'accidents TRACE, STOP Accidents i PA (T) APAT i el Servei
Català de Trànsit han col·laborat en la difusió d'aquesta campanya. Actualment la patronal
ACES té adscrits i representa a 103 centres sanitaris que atenen accidentats de trànsit, dels
quals, 22 són hospitalaris i 81 són serveis de rehabilitació extrahospitalaris.
A Catalunya fins al 30 de juny han mort 82 persones i hi ha 431 lesionats greus.
Sobre ACES
ACES fundada l'any 1977 és la patronal sanitària del sector privat a Catalunya. Representa
actualment a 260 entitats del sector sanitari, sociosanitari i social. La tipologia dels associats
inclou des de centres d'hospitalització d'aguts, policlíniques, centres monogràfics, centres de
proves diagnòstiques i transport sanitari.
En els centres associats a ACES treballen 15.085 professionals sanitaris i 5.996 metges
col·laboradors.
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