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La Junta de Govern endega el procés 
d’elaboració d’un cens de consultes mèdiques

La Secció Col·legial 
d’Assegurança Lliure 

vol que els requisits 
se simplifi quin més i 

que la responsabilitat 
acreditadora es 

traspassi al COMB

RAMON TORNÉ,
vocal.

President de la Secció Col·legial 
d’Assegurança Lliure

La Junta de Govern del COMB va en-
degar, l’any 2010, el procés d’elaboració d’un 

Cens de Consultes Mèdiques per als professionals 
d’aquest sector que no tenen l’autorització admi-
nistrativa. El motiu de la creació d’aquest cens col-
legial és ben clar: l’autorització administrativa és 
d’un nivell molt alt, complexa i costosa econòmi-
cament. És d’un nivell de màxims requisits i, per 
això, des de la Junta de la Secció d’Assegurança 
Lliure es considera que hi ha d’haver uns mínims 
perquè una consulta pugui tenir l’autorització i 
perquè el metge pugui exercir. Aquests mínims, 
que el COMB ha traslladat a l’Administració, són: 
història clínica, LOPD, assegurança de responsa-
bilitat civil i residus sanitaris (si se’n produeixen). 
Amb això hauria de ser sufi cient. I així ho vàrem 
fer saber als responsables del Departament de Sa-
lut. Des d’aquesta reunió, els requisits que demana 
l’Administració sanitària s’han reduït. Tot i així, la 
Secció Col·legial d’Assegurança Lliure vol que els 
requisits se simplifi quin més i que la responsabili-
tat acreditadora es traspassi al COMB.

El COMB ja ha lliurat els primers diplomes de 
cens, que fan referència als despatxos de menys 
de 100 metres quadrats (sempre que no es faci 
sedació) i ja se n’ha publicat la relació al Servei 
d’Informació Col·legial núm. 131, de novembre 
de 2010-gener de 2011.

La informació que es dóna al newsletter d’Asse-
gurança Lliure a tots els membres de la Secció Col-
legial, amb l’adreça de correu electrònic actualit-
zada, té molt bona acceptació, amb una mitjana 
de seguiment d’uns 800 lectors. De tota manera, 
molts professionals canvien d’adreça i no ho co-
muniquen als serveis col·legials del COMB. Des 
de la Junta de Govern es demana al metge d’ac-
tualitzar l’adreça electrònica per facilitar la comu-
nicació institucional sobre el sector d’Assegurança 
Lliure.

El sector de l’Assegurança Lliure
A fi nals del 2010, com cada any, els representants 
del COMB s’han reunit, a la seu institucional, 
amb les principals companyies del sector.

Malgrat la crisi hi ha hagut un increment d’un 
2% en el nombre de noves incorporacions al mer-
cat assegurador. Així doncs, en termes generals, no 
hi ha davallada del nombre de pòlisses.

L’increment dels honoraris serà variable i mentre 
algunes companyies incrementaran l’IPC, d’altres 
no ho faran. La Secció Col·legial estima, per tant, 
que els metges han de tractar diferent les compa-
nyies que apugen els honoraris de les que no ho 
fan.

Des de la Secció, s’ha fomentat l’organització per 
especialitats a fi  de fer sentir la problemàtica dels 
metges. Com s’ha informat en diverses ocasions, 
aquelles especialitats que s’han organitzat han ob-
tingut millores. Tots aquells metges i metgesses 
que vulguin dedicar part del seu temps a aquesta 
tasca tindran tot el suport necessari de la Secció. 
Les reunions de la Junta Gestora de la Secció estan 
obertes a tots els que hi vulguin participar.

La relació amb les companyies
Cal informar, fi nalment, de dos problemes que els 
companys han fet arribar a la Secció Col·legial.

El primer és l’excessiu retard en el pagament 
d’honoraris per part de l’Aliança al seu quadre 
mèdic. Al seu dia, representants del COMB es van 
reunir amb el director mèdic de l’Aliança, que ens 
va assegurar, per escrit, que es pagaria el que es de-
via. Aquest escrit es va publicar al newsletter de la 
Secció d’Assegurança Lliure. Però, fi nalment, això 
només s’ha acomplert en part. Per tant, el presi-
dent de la Secció Col·legial d’Assegurança Lliure, 
Ramon Torné, va exposar aquest assumpte, que 
afecta molts companys, al plenari de la Junta de 
Govern.

El segon és la introducció unilateral per part d’al-
gunes companyies (quatre exactament) d’un nom-
bre limitat de visites per mes. Els metges han de 
fer un ús raonable del nombre de visites, basat en 
criteris mèdics i en la necessitat del pacient segons 
la seva patologia, però de cap manera han de fer 
visites gratuïtes. Si una companyia limita el nom-
bre de visites per mes, se li ha de notifi car a l’usuari 
quan vingui a la consulta i donar-li a conèixer que 
és la seva companyia la que imposa aquest criteri. 
Però, en cap cas, els metges han d’assumir el cost 
del servei.  

Debat sobre la professió Activitat col·legial

1. Diploma acreditatiu
del Cens de Consultes 
Mèdiques del COMB.

2. Formulari de declaració 
responsable del Cens

de Consultes Mèdiques.

3. Bàner del web col·legial
per accedir al Cens de 

Consultes Mèdiques del COMB.
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