NOTA DE PREMSA
L'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) representa 250 entitats de salut privades

L'ACES celebra la paralització de la instrucció que permet
realitzar assistència privada en centres públics
Barcelona, 12-05-2015. La Instrucció 05/2015 del CatSalut de 26 de març de 2015, autoritzava

la prestació d'assistència sanitària privada en centres, serveis i establiments sanitaris del
sistema públic de Catalunya (SISCAT) gestionats per entitats en què el Departament de Salut,
CatSalut, entitats públiques del Departament de Salut que tinguin una participació majoritària
o centres privats que utilitzin bens del CatSalut.
Després del debat parlamentari del mes d'abril i de la publicació oficial el 6 de maig de les
mocions 201/X, 202/X i 203/X que fan referència a la utilització de recursos públics en la
prestació d'assistència privada en centres del sector públic, el CatSalut atenent el mandat
parlamentari ha deixat sense efecte la Instrucció.
L'ACES patronal del sector sanitari privat a Catalunya que ja es va posicionar en contra de la
Instrucció 05/2015 en el moment de la seva aprovació per entendre, que intentava legitimar
un model que incorre en competència deslleial, valora positivament la decisió de paralització
que està en consonància amb el Parlament de Catalunya i amb els criteris que l'ACES sempre
ha defensat. Tant pel que fa el cessament de l'activitat privada en centres públics amb
aprofitament de recursos humans i materials públics, com en la necessitat d'arribar a un
acord entre totes les parts implicades en aquest conflicte, per tal de resoldre, aquesta
qüestió tan fonamental per a la preservació de la sanitat catalana en el seu conjunt.
Sobre ACES
ACES fundada l'any 1977 és la patronal del sector sanitari privat a Catalunya. Actualment
representa a 250 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 15.135 professionals sanitaris i 5.434 metges
col·laboradors.
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