NOTA DE PREMSA
Efectes de la crisi COVID – 19

La patronal sanitària ACES denuncia que hi ha
companyies asseguradores que no volen renegociar amb
els centres sanitaris privats el sobrecost produït pel
COVID-19




ACES reclama una renegociació urgent de les tarifes amb les asseguradores
mèdiques per mantenir la qualitat exigible en els serveis mèdics i quirúrgics.
El preu dels actes sanitaris ha augmentat entre un 30% i un 200% segons les
pròpies companyies d’assegurances.
A Catalunya el 16% d’empreses sanitàries privades, especialment PIMES,ja
tenen seriosos problemes de viabilitat i la xifra augmentarà si s’allarga aquest
període de baixa activitat i preus per sota de cost.

Barcelona 20.5.2020- L’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) patronal sanitària

del sector privat denunciaque els centres privats han augmentat de forma molt
significativa els seus costos per poder oferir absolutes garanties als malats. Cal
admetre, sense dilació, que oferir serveis als pacients de companyies asseguradores
resultarà materialment inassolible si aquestes no assumeixen aquesta realitat i la
traslladen a una renegociació dels preus que paguen fins ara. Ningú pot treballar a
pèrdues massa temps en el nucli de la seva activitat.
Aquesta necessitat de canviar els contractes quan les condicions inicials es veuen
fortament modificades, es recolza jurídicament en el supòsit previst en la clàusula
“rebus sic stantitbus” que preveu la revisió contractual en situacions de força major
o risc extraordinari no previsible ni imputable a qui pateix les conseqüències, com és
el cas actual.
L’augment de costos sanitaris es produeix inexorablement per totes les noves mesures
de protecció i seguretat que han implantat els centres en el tractament de qualsevol
tipus de pacient, els seus familiars i els propis professionals.Aquesta realitat no pot ser
considerada per ningú com una estratègia del sector per guanyar marges.
Per a Lluís Monset, director general de l’ACES “la nostra petició de renegociació de
tarifes és inajornable. Apel·lem a la responsabilitat de tot el sector assegurador per

no demorar més els tractaments de moltes patologies que durant la crisi del COVID
han quedat endarrerits. Amb els preus vigents actualment, el sector només podria
treballar per a pacients totalment privats (que ho paguen de la seva butxaca), però
per responsabilitat els centres estan iniciant l’activitat i atenen a tots els pacients
que tenen una assegurança, sabent que no cobreixen les despeses i que aquesta
situació no pot allargar-se més. El risc de tancament d’empreses o deixar desatesos
a milers de pacients, és ja una realitat que ha de visualitzar-se com un problema de
tots i buscar entre tots les solucions”.
La patronal recorda que a més de les informacions dels socis de l’ACES, el propi sector
assegurador coneix aquesta situació, com ho demostren les declaracions públiques del
conseller delegat d’ASISA, Enrique de Porres que va manifestar el passat 5 de maig
“sabemos que va a haber un encarecimiento que va desde un 30% hasta un 200% del
precio de los actos sanitarios”.
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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