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RAMON TORNÉ, 
vocal de la Junta de Govern. President de la 

Secció Col·legial d’Assegurança Lliure

Miquel Vilardell va 
ressaltar la tradició i la 
qualitat de la medicina 

privada a Catalunya i 
va recordar que quasi 

un 25% de la població 
al nostre país té una 

pòlissa d’assegurança 
sanitària 

L’opinió dels metges de Barcelona sobre 
l’estat del sector assegurador sanitari

Són temps difícils per a la medicina privada i, en 
particular, per a la medicina relacionada amb les 

assegurances sanitàries. El mercat de les asseguran-
ces és cada vegada més competitiu i això provoca que 
grans entitats asseguradores tractin de captar clients 
ajustant els preus de les pòlisses. Aquest fet ocasiona 
que hi hagi importants migracions de pacients en-
tre les companyies buscant un preu més competitiu, 
sense tenir en compte possibles patologies prèvies i 
restriccions de les pòlisses més econòmiques. Cal in-
formar els ciutadans i això és el que va fer el COMB 
a l’acte celebrat al novembre de 2012.

A fi nals de l’any 2012, el Col·legi Ofi cial de Metges 
de Barcelona va fer públics els resultats de l’Enquesta 
d’Assegurança Lliure 2011-2012. A través d’una roda 

de premsa celebrada a la seu del 
COMB, presentada per Miquel 
Vilardell, president del COMB, 
i Ramon Torné, president de la 
Secció Col·legial d’Assegurança 
Lliure, davant de més d’una vin-
tena de mitjans de comunicació 
(agències, premsa, ràdio i televi-
sió) es va donar a conèixer l’opi-
nió dels metges relativa a l’estat 
del sector assegurador sanitari i la 
valoració (rànquing) que fan els 
professionals de les entitats d’as-
segurança lliure a Barcelona.

Miquel Vilardell va iniciar la 
roda de premsa donant dades 
específi ques dels 30.600 col-
legiats a Barcelona, dels quals 

més de 6.000 treballen al sector assegurador, 
fet que suposa un 22% de la col·legiació del 
COMB. El sector de la medicina privada es 
mou exclusivament perquè el malalt és lliure 
de triar el seu metge (quadre mèdic), per re-
comanació d’altres pacients (el boca a orella), 

per mitjà d’altres col·legues i, 
a l’últim, per internet, webs, 
cercadors, etc. El president del 
COMB va insistir que per de-
dicar-s’hi és necessari disposar 
d’una estructura adient, tenir 
temps per realitzar l’acte mèdic 
i, sobretot, l’existència d’unes 
bones polítiques retributives. 

Miquel Vilardell va ressaltar la tradició i la qualitat 
de la medicina privada a Catalunya i va recordar que 
quasi un 25% de la població al nostre país té una 
pòlissa d’assegurança sanitària.

El creixement de les pòlisses en temps de crisi s’ha 
mantingut estable (el 2,7% d’increment). Miquel 
Vilardell va reconèixer el paper d’ajut al sector públic 
per part de la medicina asseguradora. Aquesta com-
plementarietat és important, segons va manifestar, 
des del punt de vista d’estalvi econòmic al sector pú-
blic. Segons paraules del doctor Vilardell, “la medi-
cina privada i l’asseguradora són un motor econòmic 
del país, pels llocs de treball que cobreixen, de treba-
lladors sanitaris i d’altres professionals”. El 2011, el 

15% dels MIR es col·locaven en aquest àmbit, dada 
rellevant que confi rma que el metge jove té una por-
ta oberta per exercir la medicina en aquest sector. 

El president del Col·legi de Metges de Barcelona 
va insistir, fi nalment, que “cal potenciar la medici-
na pública i privada des de la complementarietat, 
evitant així la competència deslleial. És important 
la col·laboració i l’estudi de recursos en dues direc-
cions i tenir ben diferenciada la porta d’entrada del 
servei públic al privat”.

Ramon Torné va explicar que al COMB hi ha tra-
dició d’enquesta. Aquest any, la novetat ha estat la 
metodologia emprada, via telefònica, en un període 
comprès en dos mesos, amb un resultat de 361 en-
questats. El tractament de les dades ha estat realitzat 
pels serveis tècnics del COMB i ha estat auditat pel 
Departament de Sociologia i Anàlisi d’Organitzaci-
ons de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.

Segons l’estudi del COMB, què valoren els met-
ges i les metgesses? Menys burocràcia, millorar la 
comunicació amb la direcció mèdica de les mútues 
i la diligència de la resposta; honoraris adequats i 
terminis de pagament raonables; claredat de les pò-
lisses (el ciutadà ha d’estar correctament informat 
dels diferents graus de cobertura i, en aquest sentit, 
el COMB recomana mirar bé el preu, estar alerta 
de les pòlisses més barates i revisar molt bé els seus 
condicionants), i existència de contractes amb les 
entitats, amb més transparència i que les obligaci-
ons d’ambdues parts (facultatiu-entitat) estiguin 
ben defi nides. 

La Secció Col·legial d’Assegurança Lliure del 
COMB ha mediat, a la tardor de l’any 2012, en el 
confl icte de metges del quadre mèdic d’Aresa per 
intentar minimitzar les conseqüències de l’absorció 
d’Aresa per Adeslas-SegurCaixa. Fruit d’aquestes 
gestions, ha estat possible la readmissió de la meitat 
dels metges que n’havien estat exclosos.

Cens de consultes mèdiques
Des que el COMB va endegar el cens de consultes 
mèdiques, l’acceptació per part dels professionals ha 
estat un èxit. La participació dels metges ha estat 
elevada, però ens agradaria que tots els col·legiats 
que treballen a l’àmbit privat tinguessin la seva ac-
tivitat declarada i reconeguda pel Col·legi. El cens 
és una declaració voluntària i es tracta d’un registre 
abreujat, senzill que dóna reconeixement a les con-
sultes mèdiques (http://asselliure.comb.cat).

El diploma acreditatiu del COMB no és substitutiu 
del Registre Ofi cial del Departament de Salut, tot i 
que la Secció d’Assegurança Lliure considera que la 
responsabilitat de la gestió de l’acreditació d’aquests 
despatxos s’hauria de realitzar des del COMB. 

Activitat col·legial  ·  Crisi econòmica i sector sanitari

1. 324.cat, 9 de novembre de 2012.
2 i 3. El Periódico i El Punt Avui, 

10 de novembre de 2012. 
4. Miquel Vilardell i Ramon Torné, a 

la roda de premsa de presentació de 
l’Enquesta d’Assegurança Lliure 2011-

2012. Sala d’actes del COMB.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL

AXA - WINTERTHUR

AGRUPACIÓ MÚTUA

MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA

GENERALI SALUD

FIATC

ADESLAS

SANITAS
ARESA - MÚTUA MADRILEÑA  

DKV

CASER

ALIANÇA

ASISA

Rànquing segons l’opinió dels metges 
de Barcelona

Font: Enquesta d’Assegurança Lliure 2011-2012. COMB.
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