
 

LA SÍNDICA INSTA A DEBATRE SOBRE L’EXISTÈNCIA DE BARNACLÍNIC, 

UNA SOCIETAT PRIVADA QUE UTILITZA ELS RECURSOS PÚBLICS DE 

L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA  

Barcelona, 13 de juny del 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, ha estimat que cal que l’activitat privada que exerceix la societat mercantil 

Barnaclínic a les instal·lacions de l’Hospital Clínic es dediqui íntegrament a les persones 

beneficiàries de la sanitat pública. La defensora del poble barceloní ha advertit a l’Àrea 

de Drets Socials que, com a representant de l’Ajuntament en el Consorci Sanitari de 

Barcelona (malgrat que sigui del 40% respecte del 60% de la Generalitat de Catalunya), 

ha de perseverar en el seu objectiu de vetllar perquè l’assignació de recursos públics 

sigui equitativa. També ha manifestat que “cal debatre sobre la permissivitat en 

l’existència d’una societat mercantil sanitària, com és Barnaclínic, que utilitza les 

instal·lacions d’un centre hospitalari mantingut amb diners públics”.  

La queixa  

La ciutadana, en representació de la Plataforma Tancada – Resistència Clínic, s’ha 

adreçat a la Sindicatura de Greuges de Barcelona per denunciar que l’Hospital Clínic, 

que pertany a la Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública de Barcelona, compta amb una 

clínica privada anomenada Barnaclínic. Aquest centre sanitari ofereix serveis a pacients 

privats mitjançant l’ús dels recursos de l’Hospital Clínic. Segons la promotora de la 

queixa, “aquesta pràctica genera injustícies i irregularitats com les que ha desvetllat 

l’informe de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’exercici de l’any 2012”.  

Què és Barnaclínic?  

Barnaclínic és una societat mercantil amb personalitat jurídica pròpia, creada l’any 

1989 per l’Hospital Clínic i altres societats i fundacions. Al llarg del temps, l’Hospital 

Clínic ha anat comprant les parts d’altres propietaris fins que l’any 2012 posseïa el 70% 

de la societat. L’altre 30% pertany a la Fundació Clínic Recerca Biomèdica.  

L’informe de la Sindicatura de Comptes de l’any 2012, publicat el mes de març del 

2017, constata que l’Estat Espanyol no disposa d’un marc legal que empari l’assistència 

sanitària privada per part de centres públics amb els recursos materials i humans 

d’aquests. També corrobora que s’han atès mèdicament pacients de Barnaclínic en 

horari de matí i s’han dut a terme proves diagnòstiques desplaçant pacients de la 

sanitat pública, entre altres irregularitats.  



A causa del ressò generat per la publicació de l’informe, el Departament de Salut i 

l’Hospital Clínic van anunciar la voluntat que “l’estructura i la naturalesa jurídica de la 

nova entitat fos compatible de forma inequívoca amb la legislació actual, que respecti 

de manera escrupolosa el principi d’equitat en l’accés als serveis públics i reforci el seu 

caràcter d’organització de professionals”. Tot i això, actualment Barnaclínic segueix 

prestant assistència sanitària privada en les instal·lacions de l’Hospital Clínic i 

continua sent una societat mercantil de capital públic.  

La responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona 

El consistori té una doble responsabilitat quant a vetllar per la salut de la ciutadania 

barcelonina: la que emana de la Carta Municipal i la que deriva de la seva participació 

en el Consorci Sanitari de Barcelona. Per aquest motiu, la síndica creu que 

“l’Ajuntament ha de persistir per aconseguir oferir uns serveis de qualitat, per a tots 

els ciutadans, corregint les desigualtats, i amb una correcta i transparent utilització 

dels fons públics”.  

Vilà ha considerat que la informació rebuda evidencia que l’actuació municipal ha estat 

insuficient, ja que malgrat el coneixement que té de l’activitat econòmica privada que 

es realitza en un centre sanitari sostingut amb fons públics i la manca de marc jurídic 

que l’empari, no ha aconseguit que el Consorci Sanitari de Barcelona es posicioni.  

 

Per a més informació, podeu contactar amb:  

Pablo Monfort – Premsa i Comunicació - 93 413 29 00  


