NOTA DE PREMSA
ACES i ASPE lamenten la continuïtat de l'activitat de
Barnaclínic
Barcelona, 8.2.2018- Després de la publicació per part del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya de la llista de personal directiu de les entitats del sector públic i les
retribucions previstes per al 2018, l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES)i la Alianza de
la Sanidad Privada Española (ASPE) volen mostrar el seu descontentament per la permanència
de Barnaclínic entre les entitats del sector públic que seran beneficiàries d'aquestes
retribucions al·legant que:
1. El model Barnaclínic suposa una pràctica deslleial i contrària a les lleis de Defensa de la
Competència i de Competència Deslleial. Aquest model, que s'està estenent, perjudica
greument l'activitat dels centres sanitaris privats, en aprofitar instal·lacions, equipament i
professionals del sector sanitari públic per realitzar activitat privada.
2. La continuïtat de l'activitat de Barnaclínic perjudica greument l'activitat dels centres
sanitaris privats. Constitueix una clara competència deslleial de l'àmbit de la sanitat pública
envers la privada, amb la qual concorre a cost "zero" amb fons públics, mentre la privada ha
d'assumir els costos laborals, fiscals, d'inversió i de risc empresarial amb fons propis i pagar els
corresponents impostos.
3. El Departament de Salut, de comú acord amb l'Hospital Clínic, va anunciar la dissolució de
l'actual Barnaclínic i la posada en marxa d'una nova entitat durant l'any 2017. Al maig del
2016 es va crear una comissió d'estudi formada per responsables de la Conselleria de Salut i de
l'Hospital Clínic de Barcelona amb l'encàrrec d'analitzar alguns reptes en la gestió del centre.
Aquesta comissió havia de ser responsable de dotar el centre de la personalitat jurídica més
adequada per substituir l'actual Barnaclínic. Actualment, continua sent una societat
mercantil de capital públic.
Des de les patronals sanitàries privades ACES i ASPE es sol·licita que es respecti de forma
escrupolosa el principi d'equitat en l'accés als serveis públics i que es reprengui la decisió de
canviar l'estructura i naturalesa jurídica de Barnaclínic per fer-la compatible amb la legislació
vigent.

Sobre les patronals sanitàries privades
ACES és la patronal catalana de les empreses sanitàries i socials privades de Catalunya. Amb
41 anys de trajectòria actualment representa a 211 empreses (365 centres) del sector sanitari,
sociosanitari i social. Així mateix, el sector sanitari privat català ocupa a 15.000 treballadors i a
6.000 metges i representa el 3,5% del PIB català.
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L'Alianza de la Sanidad Privada Española és la patronal de la sanitat privada espanyola. Agrupa
més de 600 entitats sanitàries i representa més del 75% dels centres hospitalaris d’Espanya.
ASPE treballa per posar en valor a la sanitat privada, que dóna feina a més de 250.000
professionals al país i representa el 3,2% del PIB.
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