

L'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) és la patronal del sector sanitari
privat de Catalunya i representa a 250 centres de salut i socials privats



ACES va interposar al setembre del 2013 una demanda a Barnaclínic per
vulneració de la Llei 15/2007 de Defensa de la Competència i de la Llei 3/91 de
Competència Deslleial

COMUNICAT DE PREMSA DE L'ACES SOBRE LA
DESESTIMACIÓ DEL RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT
CONTRA LA SENTÈNCIA DEL CAS BARNACLÍNIC DEL 22
D’ABRIL DE 2015
Barcelona, 15 de març de 2017

L'ACES seguirà defensant els interessos del sector sanitari privat per
evitar que el model Barnaclínic proliferi i que s’aprofiti de recursos
humans i materials de la sanitat pública per realizar activitat privada.
Convocada la Junta Directiva de l'ACES per valorar la sentència del recurs d’apel·lació
interposat a l’abril del 2015 contra el cas Barnaclínicic manifesta que:


El tribunal reconeix la legitimació de l’ACES per interposar el recurs, fet que es
va desestimar i, per tant, modifica al nostre favor la sentència anterior.



El mateix tribunal afirma que la qüestió d’aplicar la doctrina dels mitjans

propis és “molt complexa i està envoltada de moltes incerteses” però, tot i
així, considera que Barnaclínic és un mitjà propi de l’Hospital Clínic i amb
aquest argument fonamenta la desestimació del recurs interposat per l’ACES.


Per això el tribunal defensa que Barnaclínic com mitjà propi de l’Hospital Clínic
no s’aprofita de la reputació ni dels recursos de l’Hospital.

Aquesta qüestió per a ACES no s’ajusta al funcionament real de Barnaclínic i tampoc
al criteri de mitjà propi ja que queda demostrat que:
- En els estatuts de Barnaclínic no consta la seva condició de mitjà propi de
l’Hospital Clínic.
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- Barnaclínic no realitza una activitat que sigui substancial per a l’Hospital
Clínic.
- Les funcions atribuïdes a Barnaclínic no són obligatòries per a l’Hospital
Clínic.
Per tots aquests motius l’ACES considera que:
1- La sentència és una resolució judicial provisional. Per tant,tots els
pronunciaments recollits, queden sotmesos a la resolució definitiva que en
el seu dia es decideixi en el cas d’elevar-los a la instància superior que és el
Tribunal Suprem.

2- Cal estudiar en profunditat les millors alternatives per seguir defensant la
transparència de les institucions públiques en l’oferta de serveis gratuïts
per a la població que hi te dret. I, a la vegada, com ja va expressar l’ACES al
inici d’aquest procés la patronal utilitzarà tots els recursos al seu abast
per defensar els legítims interessos del sector de la sanitat privada que
representa.

Gabinet de Premsa ACES
Odalys Peyrón
Cap de Comunicació i Màrqueting
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