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COMUNICAT DE PREMSA

L’ACES es manté ferma en contra de l’activitat
privada en centres públics
Barcelona, 6 de febrer de 2017.
En resposta a les notícies aparegudes darrerament en diversos mitjans en les quals s’atribuïa al
conseller de Salut, Antoni Comín la seva intenció de fer activitat privada en els centres que
depenen de l’Institut Català de la Salut (ICS), la patronal catalana de centres privats ACES s’ha
posat en contacte amb fonts autoritzades del Departament de Salut i aquestes han manifestat
que no hi ha cap intenció ni cap moviment en aquest sentit per modificar l’actual llei de l’ICS
que prohibeix específicament l’activitat privada en els centres que depenen del mateix
Institut.
Tal i com s’havia compromès el conseller Comín en el seu inici de mandat, s’està estudiant amb
quines condicions i quines són les característiques que han de tenir els centres del SISCAT per
realitzar activitat privada. Alhora que s’assegura que no existirà cap derivació interna de les
llistes d’espera, ni altres condicions que vulnerin els drets dels ciutadans per a rebre la
prestació pública gratuïta a la que tenen dret.
En aquest sentit, ACES manifesta de nou que està absolutament en contra de l’activitat
privada en centres públics per raons legals i ètiques, però, està d’acord en que determinats
centres del SISCAT, per la seva naturalesa d’institució privada i, a banda del concert que
puguin mantenir amb el CatSalut, segueixin realitzant prestació privada, en el supòsit que ho
recullin els seus estatuts. La patronal ACES entén que és precisament això el què està
estudiant el Departament de Salut i creu que es podrà arribar a un acord en aquest sentit per
tal d'afavorir la normal entesa entre tots els agents del sistema sanitari català.

ACES
La patronal catalana, amb 40 anys de trajectòria, actualment representa 156 empreses del sector
sanitari, sociosanitari i social. Així mateix, el sector sanitari privat català ocupa 15.000 treballadors i
6.000 metges.
ACES és membre de la Junta Directiva de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), de la
Junta Directiva de la CEOE, de la vicepresidència de la Unió Europea d'Hospitals Europeus (UEHP), del
Patronat del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad Privada (IDIS) i del Comitè
Executiu i Junta Directiva de PIMEC.
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