NOTA DE PREMSA
L’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya detecta greus irregularitats en l’activitat
de Barnaclínic

La Sindicatura de Comptes dóna literalment la raó a la
patronal sanitària ACES en el cas Barnaclínic
Barcelona 29.3.2017-L’informe 29/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

afirma contundentment que “Barnaclínic no pot ser considerada mitjà propi de
l’Hospital Clínic Provincial de Barcelona atès que no realitza la part essencial de la
seva activitat per a l’Hospital”.
Aquest és exactament l’argument que l’ACES va utilitzar per demanar el
reconeixement de vulneració de la Llei 15/2007 de Defensa de la Competència i de la
Llei 3/91 de Competència Deslleial i que contradiu de forma clara i expressa la
sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona dictada el 8 de març que sostenia
que Barnaclínic era un mitjà propi de l’Hospital Clínic.
L’informe de la Sindicatura de Comptes detecta irregularitats importants en l’activitat de
Barnaclínic i que són entre d’altres:


Horari dels serveis

El 7,5% de les intervencions que es van realitzar a l’Hospital Clínic amb pacients de
Barnaclínic es van dur a terme totalment o parcial en horari d’atenció als pacients públics.
El 17,1% de les visites a consultes externes van ser dins de l’horari de treball dels metges
a l’Hospital Clínic i el 64,3% deles proves i procediments que l’Hospital efectua es realitzen
amb coincidència horària entre els pacients públics i els pacients de Barnaclínic.


Contraprestació dels serveis prestats per l’Hospital Clínic

S’han trobat errades en un 21,9% de les prestacions facturades i d’una mostra de 66
pacients els serveis prestats i facturats per l’Hospital Clínic i susceptibles de ser facturats
posteriorment per Barnaclínic als seus pacients, hi ha diferències entre una facturació i altra
en 39 pacients (59%) dels casos.
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Atenció sanitària a pacients

El 44% d’una mostra de pacients de Barnaclínic va tenir a la vegada, intervencions, visites,
proves o tractaments en l’Hospital Clínic amb càrrec al CatSalut en un període de temps
inferior a 2 mesos abans i/o després del procés assistencial realitzat a Barnaclínic.

Per tots aquest motius l’ACES es veu definitivament legitimada davant de l’opinió pública i la
Generalitat per demanar que no es tornin a produir irregularitats com les que han quedat
paleses en aquest informe i que havien estat repetidament denunciades per l’ACES en els
últims anys, i demana que es produeixi el tancament de Barnaclínic i de qualsevol activitat
de prestació de serveis privats en centres de titularitat pública que atenen a pacients que,
segons la llei, tenen dret a ser tractats gratuïtament i que no poden obtenir cap avantatge pel
fet de poder pagar privadament la prestació que necessiten.
Així mateix, la patronal valora de nou molt positivament la diligència del conseller Antoni
Comín en la compareixença del passat dia 24 per aclarir aquesta situació i apostar per un
model sanitari més transparent.
ACES
La patronal catalana de les empreses sanitàries i socials privades de Catalunya, amb 40 anys de
trajectòria, actualment representa 156 empreses i 250 centres que ocupen a mes de 15.000
treballadors i 6.000 metges.
L’ACES és membre de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad Privada (IDIS) i de PIMEC.
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