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Consideracions sobre el Procediment de facturació COVID-19 en centres del 
SISCAT 

 

Un cop revisada la proposta tramesa pel Servei Català de la Salut amb data de 27 d’abril, fem les 
consideracions següents: 

 

1. Les tarifes que es detallen en el DL 12/2020 i en el procediment de facturació no recullen tota la 

casuística de l’impacte econòmic que està tenint i tindrà l’efecte de la COVID-19 en els centres del 

SISCAT, de manera que caldrà establir alguns tipus de contraprestació econòmica per vies 

alternatives com poden ser noves tarifes i programes especials, a través dels mecanismes que 

preveu el mateix DL 12/2020. 

 

2. Així mateix, hi ha determinats serveis sanitaris que no estan compresos entre els que es reconeixen 

amb activitat extraordinària per la COVID-19 i que estan desenvolupant intervencions sanitàries 

especials i adaptant les condicions de prestació dels serveis que comporten costos superiors als 

habituals per l’activitat que desenvolupaven prèviament. Entre aquests, destaquen: 

 els serveis d’atenció primària amb una major intensitat de l’atenció a domicili i de suport i 

actuació assistencial a les residències, 

 els serveis d’urgències hospitalaris en la fase inicial d’atenció als pacients amb sospita 

diagnòstica de COVID-19 que requereix un maneig especial, 

 els serveis de tipus estacional (PADES, EARs en etapa PIUC) que es podien facturar fins a finals 

de març i que han continuat operatius a ple rendiment, 

 els serveis de diàlisi extrahospitalària 

 el transport sanitari.  

Caldria una modificació del DL 12/2020 per incloure aquesta realitat o adoptar algun tipus d’acord 

en el Consell de direcció del Servei Català de la Salut per establir el sistema de contraprestació 

econòmica per aquests serveis i un pagament a compte addicional a regularitzar posteriorment 

d’acord amb l’avaluació de l’impacte econòmic observat. 

 

3. Les consideracions específiques sobre el document del Procediment esmentat es proposen com a 

modificacions de redacció sobre el mateix document, en la versió que s’adjunta. Les propostes de 

nova redacció es mostren en verd, si són d’incorporació, i en vermell, si són per eliminar/substituir 

algun text. Els comentaris i valoracions, quan s’han considerat convenients, s’han indicat en 

vermell. 
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4. Malgrat que s’ha articulat el procediment de pagaments a compte, el flux financer de la facturació 

de l’import de febrer és insuficient per cobrir la tresoreria necessària per fer front a les actuacions 

encarregades per l’autoritat sanitària -especialment als serveis d’atenció intermèdia per la 

facturació amb referència al mes de menor nombre d’estades- de manera que és urgent poder 

facturar per tots els conceptes previstos i no pot esperar a la regularització final, a no ser que 

s’incrementi substancialment els imports dels pagaments a compte. 
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