PROCEDIMENT DE FACTURACIÓ DELS CENTRES, SERVEIS I
ESTABLIMENTS SANITARIS NO CONTRACTATS PEL CATSALUT PER
L’EPIDÈMIA DEL SARS-CoV-2

INTRODUCCIÓ
Atesa la situació d’emergència provocada per l’epidèmia del SARS-CoV-2, el Departament de
Salut ha dictat la resolució 746/2020, de 18 de març, per la qual s’adopten noves mesures
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i autoritza el
Servei Català de la Salut a fer efectiva la posada a disposició del sistema sanitari públic dels
recursos que siguin necessaris per motius de contenció de la malaltia o de descongestió del
sistema en funció de les necessitats de cada moment.
El Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació
amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), en l'àmbit tributari i
en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19, en el seu capítol II de mesures relatives al sistema sanitari integral
d'utilització pública de Catalunya, concretament en l’article 2 punt 11 estableix el sistema de
compensació de l’activitat extraordinària amb càrrec al CatSalut d’aquells centres que no tenen
contracte o conveni de serveis assistencials amb el CatSalut.
El CatSalut també ha dictat les resolucions de 21 de març de 2020, que estableix la integració
funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de mútues d’accidents de treball i
centres i establiments sanitaris privats, en el marc d’estratègia de resposta a l’epidèmia del
SARS-CoV-2 i la resolució de 24 d’abril de 2020, per la qual s’aprova el mecanisme d’integració
temporal al sistema sanitari d’utilització pública de Catalunya de centres i establiments sanitaris
amb serveis no contractats pel Servei Català de la Salut, en el marc de l’estratègia de resposta a
l’epidèmia del SARS-CoV-2, així com el sistema de facturació dels serveis que prestin.
Amb la finalitat de donar compliment a les esmentades normes es defineix el procediment de
facturació del centres, serveis o establiments sanitaris no contractats o no conveniats amb el
CatSalut i que consten en l’Annex I de la Resolució de 21 de març de 2020.
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1.Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquest procediment és definir les normes de facturació per les quals s’han de regir
els centres, serveis i establiments sanitaris afectats, concretament pel que fa a:


Les activitats que són objecte de facturació i les incompatibilitats entre ells.



Els criteris d’identificació dels usuaris atesos.



El sistema de facturació amb referència, també, al procés de facturació.



El sistema de pagament.



Les especificitats de la facturació.

Aquest procediment de facturació s’aplicarà a tots centres, serveis o establiments sanitaris que
no tenen contracte o conveni amb el CatSalut i que consten en l’Annex I de la Resolució de 21 de
març de 2020, per la qual s’estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut
de Catalunya de mútues d’accident de treball i centres i establiments sanitaris privats, en el marc
de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2.
2.Sistema de pagament i activitat facturable
El sistema de pagament i l’activitat objecte de facturació que es defineixen en aquest
procediment, es divideix en dos grups, el primer aquella activitat que s’ha realitzat a pacients
amb COVID -19 i el segon és l’activitat que s’ha realitzat a pacients sense COVID -19.
Els centres hospitalaris privats que no formin part del SISCAT però que prestin serveis amb càrrec
al Servei Català de la Salut durant la situació d'emergència sanitària hauran de declarar al CMBD
tota l'activitat d'hospitalització d'aguts i de cirurgia major ambulatòria. Aquesta declaració serà
requisit indispensable per poder facturar.
2.1 Sistema de pagament i activitat facturable de pacients amb COVID-19
El sistema de pagament serà casos per tarifa, exceptuant la llarga estada per COVID-19, que serà
nombre de dies d’ingrés per tarifa, d’acord amb les tarifes que s’estableixen en l’article 2 del
Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril amb les seves actualitzacions. Els pacients es facturaran en el
moment de l’alta, quan hagin estat èxitus, o es derivin a un altre centre sanitari.
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L’activitat que és facturable és la següent:
Activitat COVID-19
Alta hospitalària per COVID-19 amb estada a UCI
Alta hospitalària per COVID -19 sense estada a UCI.Estada menor o igual a 72 hores
Alta hospitalària per COVID -19 sense estada a UCI.Estada major a 72 hores o èxitus
Alta de mitja estada sociosanitària per COVID -19, si prové
d'una alta menor o igual a 72 hores
Alta de mitja estada sociosanitària per COVID -19, si prové
d'una alta major a 72 hores
Llarga estada sociosanitària per COVID -19
Proves PCR

2.2 Sistema de pagament i activitat no COVID -19 derivada de centres SISCAT
El sistema de pagament serà casos per tarifa. Aquesta activitat haurà de venir derivada d’un
centre del SISCAT, o bé disposar de l’autorització expressa del Servei Català de la Salut. L’atenció
de caràcter urgent a pacients sense COVID-19 que realitzin els centres privats a petició del Servei
Català de la Salut es compensarà d’acord amb les tarifes que s’estableixen en l’article 2 del
Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril , amb les seves actualitzacions, i serà la següent:

Activitat no COVID-19
Urgències sense ingrés
Alta mèdica de pacient sense COVID -19
Alta quirúrgica de pacient sense COVID-19
Cirurgia major ambulatòria de pacient sense COVID-19
Alta obstètrica de pacient sense COVID-19
Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria
Qualsevol altra activitat facturable regulada en els
sistemes de pagament propis del SISCAT
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3. Descripció de les activitats facturables
3.1 Activitats facturables de pacients COVID-19
1) Alta Hospitalària de pacients COVID-19
L’activitat d’alta hospitalària per COVID-19 correspon a l’alta d’un pacient que ha estat ingressat
a un recurs d’internament (bé sigui d’aguts, sociosanitari o de salut mental) per motiu d’un
diagnòstic de COVID-19 o de sospita clínica de COVID-19 que es diagnostiqui durant l’ingrés,
sempre i quan no vingui derivat d’un altre centre sanitari que ja hagi facturat una alta
hospitalària per COVID-19 per aquest mateix pacient. En cas que, ja s’hagi facturat l’alta
hospitalària per Covid-19 per part del centre que deriva el pacient, el centre receptor podrà
facturar una alta de convalescència de mitja estada sociosanitària per Covid-19.
Aquesta activitat també inclou les altes de pacients que hagin estat ingressats a un recurs
d’internament per un motiu diferent a la COVID-19, però que durant la seva estada al centre
sanitari hagin estat diagnosticats amb aquesta malaltia i hagin requerit aïllament i tractament en
el propi centre. En cap cas es podrà facturar una alta hospitalària per COVID-19 si el pacient, un
cop ha donat positiu per COVID-19, es deriva a un altre centre per al seu tractament.
Aquesta activitat no inclou les altes de pacients que hagin ingressat a un recurs d’internament
amb sospita diagnòstica de COVID-19 que finalment no s’hagi diagnosticat com a COVID-19.
L’activitat d’alta hospitalària per COVID-19 inclou tots els actes mèdics, l’atenció d’infermeria, les
proves diagnòstiques, les exploracions complementàries, els procediments terapèutics, els
procediments de cirurgia major ambulatòria, la medicació, la manutenció i el material necessari
per realitzar una assistència adequada durant l’estada del pacient al centre, fins a l’alta
administrativa.
1.1) Alta hospitalària per COVID-19 amb estada a UCI
Es consideren altes hospitalàries per COVID-19 amb estada a UCI totes les altes descrites en el
punt 3.1.1) que, per resoldre el problema de salut de la COVID-19, han requerit l’ús d’una unitat
de cures intensives durant l’estada del pacient al centre sanitari.
L’alta hospitalària per COVID-19 amb estada UCI la podrà facturar qualsevol centre hospitalari
d’aguts que tingui llits de crítics, bé siguin acreditats o de caràcter temporal i extraordinari
durant la situació d’emergència sanitària.
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1.2) Altes hospitalàries per COVID-19 sense estada a UCI
Es consideren altes hospitalàries per COVID-19 sense estada a UCI totes les altes descrites en el
punt 3.1.1) que, per resoldre el problema de salut de la COVID-19, no han requerit l’ús d’una
unitat de cures intensives durant l’estada del pacient al centre sanitari.
L’alta hospitalària per COVID-19 sense estada a UCI la podran facturar els centres d’internament
d’aguts, sociosanitari o de salut mental que, a petició del CatSalut, realitzin activitat
d’internament a pacients amb COVID-19 durant la situació d’emergència sanitària.
Aquestes altes es diferencien en dues categories en funció de les hores en les que el pacient ha
estat ingressat en el centre sanitari: altes amb una estada menor o igual a 72 hores i altes amb
una estada major a 72 hores o èxitus.
2) Alta de mitja estada sociosanitària de pacients COVID-19
L’activitat de mitja estada sociosanitària per COVID-19 correspon a l’ingrés d’un pacient que,
després d’haver estat diagnosticat amb la COVID-19 i d’haver rebut l'alta hospitalària del tipus
descrit en el punt 3.1.1), ha estat derivat a un altre centre per continuar el tractament o rebre
una supervisió clínica continuada durant un període de convalescència, o bé per a rebre atenció
de cures pal·liatives en cas de que sigui un pacient en situació terminal. L’objectiu d’aquesta
atenció ha de ser l’estabilització clínica i la rehabilitació integral de la persona pacient, sempre i
quan el pacient no es trobi en situació terminal.
La unitat bàsica de pagament es l’alta i comprèn: serveis mèdics, farmacèutics, d’infermeria, de
fisioteràpia, de teràpia ocupacional i de psicoteràpia, proporcionats pels professionals
contractats pel centre; especialitats farmacèutiques, material de cura i fungible, analítica i
radiologia pròpia o contractada.
Aquestes altes es diferencien en dues categories en funció de les hores en les que el pacient ha
estat ingressat en el centre d’on provenen: provenen d'una alta hospitalària menor o igual a 72
hores d’estada o provenen d’una alta hospitalària major a 72 hores d’estada.
L’alta de mitja estada sociosanitària per COVID-19 la podrà facturar qualsevol centre
d’internament d’aguts, sociosanitari o de salut mental que, amb el vistiplau del CatSalut, realitzi
activitat d’internament a pacients amb COVID-19 durant la situació d’emergència sanitària.
3) Proves PCR
Les proves de reacció en cadena de la polimerasa (PCR) per a diagnosticar la infecció per
coronavirus SARS-CoV-2 inclouen tot el procés de realització dels tests, així com també tot el
material necessari per a dur-les a terme.
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Es podran facturar 2 proves de PCR per episodi.
4) Llarga estada sociosanitària per COVID-19
La llarga estada sociosanitària per COVID-19 correspon a l’estada d’un pacient que ha estat
ingressat a un recurs d’internament (bé sigui d’aguts, sociosanitari o de salut mental) per tal de
rebre un servei d’atenció continuada adreçada a persones que pateixen malalties o processos
crònics, amb diferents nivells de dependència i diferents graus de complexitat, i que no poden
ser atesos en el seu domicili, quan el pacient té a més un diagnòstic de COVID-19. El diagnòstic
de COVID-19 pot ser previ a l’ingrés del pacient en el servei de llarga estada sociosanitària, o es
pot confirmar durant l’estada. En cap cas es podrà facturar amb l’activitat de llarga estada
sociosanitària per COVID-19 l’estada d’un pacient amb sospita diagnòstica de COVID-19 que
finalment no s’hagi diagnosticat.
La unitat bàsica de pagament és l’estada (per dia d’ingrés) i comprèn: serveis mèdics,
farmacèutics, d’infermeria, de fisioteràpia, de teràpia ocupacional i de psicoteràpia,
proporcionats pels professionals contractats pel centre; especialitats farmacèutiques, material
de cura i fungible, analítica i radiologia pròpia o contractada.
5) Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) per COVID-19
La MHDA per al tractament específic de la COVID-19 no serà facturable quan no hi hagi aprovada
una indicació específica per aquesta patologia del medicament dispensat. En aquest sentit,
caldrà seguir en tot moment les instruccions dictades des de l’Àrea Assistencial del CatSalut.
3.2 Activitats facturables de pacients no Covid-19
1) Alta Hospitalària de pacients no COVID-19
L’activitat d’alta hospitalària, per atendre pacients no Covid-19, comprèn tots els actes mèdics,
l’atenció d’infermeria, les proves diagnòstiques, les exploracions complementàries, els
procediments terapèutics, els procediments de cirurgia major ambulatòria, la medicació, la
manutenció i el material necessari per realitzar una assistència adequada, fins a l’alta
administrativa.
1.1) Altes Mèdiques de pacients no COVID-19
Es consideren mèdiques totes les altes que, per resoldre el problema de salut que ha generat
l’atenció del pacient al centre, no han requerit l’ús d’una sala d’operacions durant l’estada del
pacient al centre sanitari. Tenen aquesta consideració totes les altes, excepte les considerades en
els apartats següents, definides com a altes quirúrgiques i altes obstètriques.
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1.2) Altes Quirúrgiques de pacients no COVID-19
Es consideren quirúrgiques totes les altes que, per resoldre el problema de salut que ha generat
l’atenció del pacient al centre, s’ha realitzat un dels procediments que es detallen en la web del
CatSalut, (concretament en l’enllaç següent: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidorsprofessionals/registres-catalegs/catalegs/diagnostics-procediments/suport-cim-10-mcscp/recursos-de-suport/) i que han requerit una hospitalització convencional.
1.3) Cirurgia Major Ambulatòria de pacients no COVID-19
La cirurgia major ambulatòria (CMA) comprèn els procediments quirúrgics descrits en la web del
CatSalut, (concretament en l’enllaç següent: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidorsprofessionals/registres-catalegs/catalegs/diagnostics-procediments/suport-cim-10-mcscp/recursos-de-suport/) de mitjana o alta complexitat realitzats amb anestèsia, que sense
requerir hospitalització convencional, precisen d’un període d’observació i control poc intensiu i
de curta durada a l’hospital i que, en alguns casos, poden requerir seguiment i control.
1.4) Altes Obstètriques de pacients no COVID-19
Són altes relacionades amb l’embaràs i el part. Corresponen a altes on el motiu d’ingrés hi consta
un codi de complicacions de l’embaràs, el part (incloses les cesàries) i el puerperi, de la
classificació internacional de malalties vigents en cada moment (actualment categoria 11 de la
CIM.9.MC i/o la 15 de la CIM 10 MC).
2) Urgències de pacients no COVID-19
La urgència és l’atenció prestada als pacients que accedeixen al servei d’urgències d’un centre
hospitalari d’internament per iniciativa pròpia o d’altres instàncies, al marge del circuit d’accés
programat, com a conseqüència de la necessitat objectiva o subjectiva d’atenció immediata.
3) Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) no COVID-19
Els centres hospitalaris podran facturar la MHDA dels pacients que hagin rebut l’alta hospitalària
sempre i quan sigui una medicació aprovada amb indicació específica per la patologia del
pacient. Per poder facturar aquests fàrmacs caldrà consultar el Catàleg de Productes
Farmacèutics que es lliurarà per part del CatSalut i seguir les instruccions dictades per l’Àrea
Assistencial. En cap cas es podrà facturar medicació durant el període d’ingrés hospitalari del
pacient, ja que aquesta medicació s’inclou en el preu de l’alta.
4) Altres
Qualsevol altra activitat, no especificada en aquest procediment, que els centres privats realitzin
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a requeriment del Servei Català de la Salut serà compensada d’acord amb les tarifes pròpies del
SISCAT i s’haurà d’informar de l’activitat realitzada. Les tarifes vigents a la data de publicació
d’aquest procediment (24 d’abril de 2020) es troben regulades a les normes següents:
-

ORDRE SLT/149/2019, de 2 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2019 els preus
unitaris per a la contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada. Disponible a:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=854310&language=ca_ES

-

ORDRE SLT/147/2019, de 15 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2019 els preus
unitaris de l'atenció psiquiàtrica i de salut mental. Disponible a:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=854295&language=ca_ES

-

ORDRE PRE/152/2019, de 15 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2019 els preus
unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres
sociosanitaris. Disponible a:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&d
ocumentId=854681&language=ca_ES

El CatSalut lliurarà als centres sanitaris les codificacions de l’esmentada activitat, amb la finalitat
que la puguin informar.
4. Dades d’activitat COVID-19 i no COVID-19
4.1 Justificació d’activitat
Per tal de justificar l’activitat realitzada durant el mes objecte de facturació, d’acord amb el tipus
d’activitat descrit en el punt 2 d’aquest procediment, els centres sanitaris hauran de trametre
telemàticament tota la informació que identifica el pacient i l’assistència realitzada, d’acord amb
les especificacions de l’Annex I.- Especificacions del fitxer d’Excel que consta en aquest
procediment. Aquesta tramesa s’ efectuarà en un únic enviament mensual i, en qualsevol cas,
sempre després de l’últim dia del mes objecte de facturació.
En aquest sentit, els centres privats hauran d’omplir un fitxer EXCEL protegit amb estructura fixa,
les primeres tres files, ocultes, tindran uns codis que permetran carregar automàticament en un
registre sanitari les dades per poder validar duplicats i calcular imports de facturació. A partir de
la fila 4, cada fila és un pacient i s’hauran d’informar els camps que es descriuen en l’esmentat
Annex I.- Especificacions del fitxer d’Excel. Si un centre, servei o establiment sanitari modifiqués
l’estructura de l’esmentat fitxer, aquest es retornarà per tal que les dades siguin estrictament
consignades amb les especificacions descrites.
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Caldrà tenir en compte tot allò que es descriu en l’Annex IV.- Convenis Internacionals pel que fa a
la facturació de pacients de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa, o originaris d’un
país amb el que Espanya té un conveni bilateral.
Degut al caràcter sensible de la informació continguda en l’esmentat fitxer d’activitat, i per tal de
donar compliment a la llei de confidencialitat de dades, la tramesa telemàtica del fitxer
d’activitat es farà per correu electrònic, mitjançant el xifrat del fitxer amb paraula de pas que
s’informarà en un altre correu electrònic. L’enviament dels mateixos es farà a la bústia genèrica
de la Divisió Econòmica de Serveis Assistencials FacturacióPrivatsCOVID19@catsalut.cat abans dels 5è
dia hàbil del mes següent al que fa referència l’activitat inclosa en el fitxer.

És obligatori que el nom del fitxer estigui format pel codi de la unitat proveïdora (UP) i la data en
què s’envia, per tant la seva nomenclatura serà 00000ddmmaa.xlsx.
4.2. Validacions
El CatSalut procedirà a realitzar validacions de les dades consignades en el fitxer que s’ha descrit
en el punt 4.1.
Pel que fa a la comprovació de l’assegurament, es validarà mitjançant DNI/NIE la cobertura
sanitària dels pacients atesos contra el Registre Central d’Assegurats del CatSalut (RCA).
A continuació es detallen els supòsits en que el pacient atès no és assegurat del CatSalut i pel
qual caldrà informar règim econòmic 99:


No sigui possible identificar l’usuari atès



Es tracti de pacients estrangers sense conveni bilateral d’assistència sanitària



Es tracti de persones sense recursos econòmics per fer front al cost de l’assistència
sanitària rebuda.



Es tracti de menors estrangers i dones estrangeres embarassades

En aquest sentit, i per tal de poder facturar-los al CatSalut, caldrà a més, informar algun
d’aquests col·lectius específics de finançament:


E08 Persones no assegurades pel CatSalut sense tercer responsable ni recursos
econòmics. Resolució 30/09/2016, signatura declaració responsable.



E21 Col·lectiu d’estrangers acollits al RD Llei 16/2012 i RD 576/2013, disposició
addicional vuitena: menors estrangers i dones estrangeres embarassades no registrats
ni autoritzats com a residents a Espanya.
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E24 Emergències ateses en casos excepcionals, no assegurats.

D’altra banda, en el cas que es tracti de pacients assegurats del CatSalut però que, d’acord amb
el nivell de cobertura assignat, només tenen dret a les prestacions incloses dins els programes
d’especial interès del Departament de Salut, caldrà informar el règim econòmic 01 i a més el
col·lectiu específic de finançament E023 Emergències ateses en casos excepcionals.
L’import facturat com a MHDA no COVID-19 que es dispensa en el moment de l’alta
administrativa, es validarà d’acord amb la tarifa que marca el Catàleg de Productes Farmacèutics.
Pel que fa a la validació dels diagnòstics i procediments informats al registre de Conjunt Mínim
de Dades d’atenció hospitalària i especialitzada (CMBD-AH), mitjançant el codi informat en el
camp “identificador activitat CMBD-AH”, es comprovarà que tota l’activitat d’altes hospitalàries i
cirurgia major ambulatòria ha estat enregistrada al CMBD-AH i s’aplicarà l’algoritme de càlcul de
tipologia d’alta per a confirmar que el tipus d’alta correspon efectivament a l’activitat facturada.
En aquest sentit, si fruit del creuament efectuat el tipus d’alta facturat no correspon amb el
càlcul de l’algoritme de tipus d’alta, el CatSalut comunicarà als centres les altes incorrectament
facturades identificant la codificació resultant. En tot cas, el fet de no informar l’esmentat
indicador causarà rebuig de l’alta facturada. Aquesta validació es farà posteriorment sempre i
quan es disposi de les dades notificades al CMBD-AH.
Es validarà que el camp “identificador activitat CMBD-AH” estigui informat en totes les activitats
d’hospitalització d’aguts i cirurgia major ambulatòria. En aquest sentit, l’identificador que es faci
constar en l’esmentat camp haurà de ser igual a l’identificador que es faci constar quan es declari
la mateixa alta o cirurgia major ambulatòria al CMBD-AH.
4.3 Incompatibilitats
a) Per activitat COVID-19
Amb caràcter general el CatSalut no validarà com a correcta qualsevol activitat que es consideri
duplicada o que la data d’activitat no correspongui amb el període d’emergència que s’ha iniciat
l’1 de març de 2020, exceptuant les activitats d’internament que només la data d’ingrés haurà
d’estar inclosa en el període d’emergència.
Les urgències que derivin en un ingrés hospitalari no seran facturables.
La medicació que s’ha subministrat al pacient durant el seu ingrés no és facturable.
En el cas concret de l’alta hospitalària per COVID-19 amb estada a UCI, s’estableix
incompatibilitat amb l’alta hospitalària per COVID-19 sense estada a UCI.
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Si un pacient ha estat ingressat a un recurs d’internament (bé sigui d’aguts, sociosanitari o de
salut mental) per motiu de diagnòstic no COVID-19 i resulta infectat per la COVID-19, l’esmentat
centre només podrà facturar una alta.
Pel que fa a les proves PCR, aquestes seran facturables independentment de l’activitat
extraordinària COVID-19 i no COVID-19 que s’hagi realitzat.
b) Per activitat no COVID-19
Amb caràcter general el CatSalut no validarà com a correcta qualsevol activitat que es consideri
duplicada o que la data d’activitat no correspongui amb el període d’emergència que s’ha iniciat
l’1 de març de 2020, exceptuant les activitats d’internament que només la data d’ingrés haurà
d’estar inclosa en el període d’emergència.
En el cas que una alta requereixi un implant quirúrgic, aquest es podrà facturar d’acord amb el
que estableix la Resolució de la Consellera de Salut per la qual s’aproven els preus, per a l’any
2019, dels implants quirúrgics, de data 21 de juny de 2019.
Les tècniques, tractaments i procediments que es detallen en l’Annex VI.- Especificitats entre
tipus d’activitat, punt 1 són incompatibles amb els implants quirúrgics.
Les tècniques, tractaments i procediments són incompatibles amb les altes hospitalàries i el
centre sanitari podrà facturar una de les dues activitats. També són incompatibles dues
tècniques, tractaments i procediments que pertanyin a la mateixa tipologia.
Els procediments de cirurgia major ambulatòria que es consideren bilaterals es descriuen en
l’Annex VI.- Especificitats entre tipus d’activitat punt 2. Aquest procediments es poden facturar
informant, com a màxim, dos procediments en el camp quantitat.
4.4 Import acceptat
Un cop validades les dades que s’han informat per part del centre, tant pel que fa a validacions
com a incompatibilitats, el CatSalut remetrà al centre sanitari un fitxer que contindrà les línies
d’activitat que no són correctes amb indicació de l’error corresponent i informarà de quin és
l’import de la factura, d’acord amb les línies que són correctes i afegint un import addicional del
4% de l’activitat COVID-19 acceptada, per a despeses destinades a l’habilitació de nous espais
per a l’ús hospitalari d’assistència relacionada amb la COVID-19. Aquesta informació es lliurarà
als centres sanitaris com a màxim el 10è dia hàbil del mes següent al que fa referència el fitxer
d’activitat, a partir d’aquell moment els centres procediran a emetre la factura electrònica
d’acord amb l’import informat.
Qualsevol error en les línies d’activitat pel que fa a la validació del format o contingut del fitxer es
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podrà corretgir i facturar el mes següent.
Si hi hagués incompatibilitat entre dues línies, no s’acceptarà cap de les dues i caldrà que es torni
a facturar en el mes següent només una d’elles.
El CatSalut es reserva la facultat de revisar l’activitat acceptada d’acord amb allò que estableix el
Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril i el que conté aquest procediment de facturació. Si com a
resultat d’aquesta revisió, calgués regularitzar l’import ja pagat als centres sanitaris, aquests
hauran emetre una nova factura que regularitzarà, en positiu o negatiu, el pagament de factures
ja emeses d’acord amb l’activitat acceptada finalment, sense perjudici d’allò establert en el punt
1.7.n del citat Decret Llei 12/2020.
En cas que l’import que calgués regularitzar fos negatiu i el centre sanitari no hagués d’emetre
cap altra factura, o que l’import de la factura pendent fos menor a l’esmentat import de
regularització negatiu, la compensació es faria a través d’un ingrés bancari al compte d’ingressos
del CatSalut.
Les despeses vinculades a equipaments i material sanitari que de forma excepcional hagi assumit
el Servei Català de la Salut durant la situació d'emergència sanitària podran ser regularitzades
imputant-se als centres que hagin facturat l'activitat. A tal efecte, el centres sanitaris hauran
d’emetre una segona factura electrònica de l’esmentada despesa.
5. Confecció factura electrònica
La facturació de l’entitat es realitzarà mitjançant factura electrònica, d’acord amb allò que
s’estableix l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i caldrà lliurar-la a través del punt
d’entrega de factures electròniques de la Generalitat de Catalunya, https://efact.eacat.cat/bustia/,
o del punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General de Estado
https://face.gob.es/es. En l’Annex V.- Confecció de factures electròniques es detallen els criteris
necessaris per construir el fitxer XML de factura electrònica.
En aquest sentit, els centres privats emetran les factures electròniques corresponents a l’activitat
acceptada, indicant el seu número d’expedient, que li serà facilitat per part del CatSalut i el
concepte següent: “Activitat realitzada com a conseqüència de l’epidèmia del SARS-CoV-2 + 4%
addicional per despeses d’habilitació de nous espais”, per l’import total que el CatSalut els ha
informat.
En el cas que els centres sanitaris haguessin d’emetre les factures electròniques corresponents a
l’import que el CatSalut ha assumit en relació al material dels equips de protecció individual,
també caldrà fer constar el número d’expedient i el concepte següent: “Import material dels
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equips de protecció individual a retornar al CatSalut”. És imprescindible que aquesta factura
tingui sempre el signe negatiu davant de l’import.
No obstant, si alguna entitat no està obligada a la presentació de factura electrònica, podrà
emetre les factures que corresponguin i amb els termes assenyalats, amb signatura electrònica i
lliurar-les al CatSalut, d’acord amb el model de l’Annex II.- Model de factura, i mitjançant la
Petició Genèrica del Canal Empresa en el següent enllaç:
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Peticiogenerica.
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ANNEX I – Especificacions del fitxer d’excel
1. Camps del fitxer
1.Dades generals
CODI UP
MES FACTURAT
NÚMERO FACTURA
2.Dades d’identificació del pacient:
RÈGIM ECONÒMIC
CIP
DNI/NIE
CODI COL·LECTIU ESPECÍFIC
NÚMERO (TSE) TARGETA SANITÀRIA EUROPEA
NÚMERO PASSAPORT
NOM
PRIMER COGNOM
SEGON COGNOM
GÈNERE
DATA NAIXEMENT
NÚMERO HISTÒRIA CLÍNICA
3.Dades de la prestació:
IDENTIFICADOR ACTIVITAT CMBD-AH
CODI TIPUS ACTIVITAT
DATA INICI ACTIVITAT
HORA INICI ACTIVITAT
DATA FI ACTIVITAT
HORA FI ACTIVITAT
MOTIU ALTA
UP QUE DERIVA EL PACIENT
CODI NACIONAL PRODUCTE
QUANTITAT
IMPORT
2. Descripció dels camps del fitxer
Codi UP (OBLIGATÒRIA)
Camp numèric de 5 posicions, totes informades (amb els zeros davant).
Mes facturat (OBLIGATORI)
Camp númeric de 2 posicions. Llista de valors del 1 al 12.
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Número factura (OBLIGATORI)
Camp alfanumèric de 10 posicions, que el centre informa segons els seus criteris, i que ha de ser
el número de factura del XML de factura electrònica.
Règim econòmic (OBLIGATORI)
Camp númeric de 2 posicions. Llista de valors:
01 - Assegurats CatSalut
02 - Altres CCAA
07 - Convenis internacionals
99 - Altres
CIP del pacient (Obligatori quan el règim econòmic és 01)
Camp alfanúmeric de 14 posicions (els 4 primers text, la resta númèrics).
DNI/NIE (Obligatori quan el règim econòmic és 01 o 02)
Camp alfanúmeric de 9 posicions.
Codi col·lectiu específic (Obligatori quan el règim econòmic és 07 o 01 o 99)
Camp alfanúmeric de 3 posicions.
Per als pacients amb règim econòmic 07 s’informarà un dels codis de conveni internacional de
l’Annex III.- Variables a consignar en determinats camps.
Per als pacients amb regim econòmic 01 s’informarà un dels col·lectius específics de finançament
de l’Annex III.- Variables a consignar en determinats camps.
Per als pacients amb regim econòmic 99 s’informarà un dels col·lectius específics de finançament
de l’Annex III.- Variables a consignar en determinats camps.
Número (TSE) Targeta Sanitària Europea (Obligatori quan el règim econòmic és 07, i el
col·lectiu específic és de la Unió Europea)
Camp alfanúmeric de 20 posicions.
Per als pacients amb règim econòmic 07 i codi de conveni internacional de la Unió Europea,
s’haurà d’informar el número de la targeta sanitària europea.
Número passaport (quan el règim econòmic és 99)
Camp alfanúmeric de 26 posicions.
Per als pacients amb règim econòmic 99 i de països de fora de la Unió Europea, si es disposa del
número de passaport.
Nom (sense accents) (OBLIGATORI)
Camp text de 20 posicions.
Primer cognom (sense accents) (OBLIGATORI)
Camp text de 30 posicions.
Segon cognom (sense accents) (OBLIGATORI)
Camp text de 30 posicions.
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Gènere (OBLIGATORI)
Camp númeric d’1 posició. Llista de valors:
0 - Home
1 - Dona
Data naixement (OBLIGATORI)
Camp amb el format DD/MM/AAAA.
Número història clínica (OBLIGATORI)
Camp alfanúmeric de 20 posicions.
Identificador activitat CMBD-AH (OBLIGATORI)
Camp alfanúmeric de 20 posicions. Només cal informar-lo a l’activitat d’hospitalització i cirurgia
major ambulatòria.
Codi tipus activitat (OBLIGATORI)
Camp númeric de 6 posicions.
S’ha d’informar el codi d’acord amb l’Annex III.- Variables a consignar en determinats camps.
Data inici activitat (OBLIGATÒRIA)
Camp amb el format DD/MM/AAAA.
Hora inici activitat (Només és obligatòria en l’activitat d’internament i cirurgia major
ambulatòria)
Camp amb el format HH:MM.
Data fi activitat (Només és obligatòria en l’activitat d’internament i cirurgia major ambulatòria)
Camp amb el format DD/MM/AAAA.
Hora fi activitat (Només és obligatòria en l’activitat d’internament i cirurgia major ambulatòria)
Camp amb el format HH:MM.
Motiu alta (Només és obligatòria en l’activitat d’internament i cirurgia major ambulatòria)
Camp alfanúmeric de 2 posicions. Llista de valors:
01 - Alta voluntària
02 - Èxitus
03 - Trasllat a un altre centre sanitari
99 - Altres
UP que deriva el pacient (OBLIGATÒRIA)
Camp numèric de 5 posicions, totes informades (amb els zeros davant).
Codi Nacional Producte
Camp numèric de 6 posicions.
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Quantitat
Camp numèric de 4 posicions.
Import
Camp numèric de 10 posicions.
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ANNEX II.- Model de factura
(Logotip del centre sanitari)
Facturació de centres, serveis o establiments sanitaris que no tenen contracte o conveni amb el CatSalut per l'epidèmia dels SARS-CoV-2 . Model tipus
de factura de càrrec.
NIF de l'entitat proveïdora nom de l'entitat proveïdora

adreça i població

UP del centre

nom del centre

NIF de l' S C S
S - 5800006 - H
lloc d'emissió de la factura

mes facturat/data
d'operacions

Dades d'Identificació de l'entitat bancària
codi entitat
llibreta

núm. factura

data d'emissió
de la factura

codi expedient

data de presentació de la factura
Agència

DC

Compte corrent o

Factura a càrrec del Servei Català de la Salut per la prestació de serveis d'acord amb el contracte vigent:
Descripció de l'activitat facturada

Import facturat

TOTAL
Signatura del responsable

Signatura responsable CatSalut

Data:

Data:

ANNEX III.- Variables a consignar en determinats camps
1. Codi col·lectiu específic
Si en el camp Règim econòmic s’ha fet constar 07, cal consignar les codificacions de la taula
següent:
FACTURACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I SOCIOSANITARIS
CODIFICACIÓ DE CONVENIS INTERNACIONALS
Reglaments Comunitaris
Convenis Internacionals
I01 Alemanya
I02 Àustria
I03 Bèlgica
I04 Dinamarca
I05 Finlàndia
I06 França
I07 Grècia
I08 Holanda
I09 Irlanda
I10 Islàndia
I11 Itàlia
I12 Liechtenstein
I13 Luxemburg
I14 Noruega
I15 Portugal
I16 Regne Unit
I17 Suècia
I18 Suïssa
I19 Polònia
I20 Letònia
I21 Xipre
I22 Eslovàquia
I23 Estònia
I24 Hongria
I25 Lituània
I26 Malta
I27 República Txeca
I28 Eslovènia
I29 Romania
I38 Bulgària
I40 Croàcia

I30 Conveni hispanoandorrà
I32 Conveni hispano-xilè
I35 Conveni hispanoperuà
I37 Conveni hispanomarroquí
I39 Conveni hispano-tunisià

Si en el camp Règim econòmic s’ha fet constar 01 (només pel cas de pacients assegurats amb
dret a prestacions incloses dins els programes d’especial interès del Dpt. de salut) , cal
consignar la codificació següent:
E23: Emergències ateses en casos excepcionals.
Si en el camp Règim econòmic s’ha fet constar 99, cal consignar les codificacions següents:
E08: Persones no assegurades pel CatSalut sense tercer responsable ni recursos
econòmics. Resolució 30/09/2016, signatura declaració responsable.
E21: Col·lectiu d’estrangers acollits al RD Llei 16/2012 i RD 576/2013, disposició
addicional vuitena: menors estrangers i dones estrangeres embarassades no registrats ni
autoritzats com a residents a Espanya.
E24: Emergències ateses en casos excepcionals, no assegurats.
2. Codi tipus activitat
Activitats per pacients COVID-19:
Codi tipus
activitat
116000
116001
116002
110241
110242
147003
110190

Descripció tipus activitat
Alta hospitalària COVID19 UCI
Alta hospitalària COVID19 sense UCI estada < o = 72h
Alta hospitalària COVID19 sense UCI estada > 72h o èxitus
Alta mitja estada sociosanitària COVID19 prové d’alta < o = 72h
Alta mitja estada sociosanitària COVID19 prové d’alta > 72h
Prova PCR
Llarga estada sociosanitària COVID19

Activitats per pacients no COVID-19:
Codi tipus
activitat
131002
116005
116006
116007
116008
162000

Descripció tipus activitat
Urgència sense ingrés NO COVID19
Alta mèdica NO COVID19
Alta quirúrgica NO COVID19
Cirurgia major ambulatòria NO COVID19
Alta obstètrica NO COVID19
MHDA pacients NO COVID19

La resta d’activitat facturables relatives a altres activitats realitzades a pacients sense COVID-19
es troba detallada al fitxer d’excel de tramesa d’activitat, en la pestanya “activitats facturables”.
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ANNEX IV – Convenis internacionals
Activitat objecte de facturació
És l’assistència prestada a persones assegurades provinents de països de la Unió Europea (UE) en
virtut de l’aplicació dels reglaments (CEE) núm. 1408/71 del Consell, de 14 de juny de 1971, i
núm. 574/72 del Consell, de 21 de març de 1972 i els reglaments (CE) num. 883/2004 de 29
d’abril de 2004 i num. 987/2009 de 16 de setembre de 2009, o a ciutadanes i ciutadans
provinents de països amb els que l’Estat espanyol hagi signat acords bilaterals en matèria de
Seguretat Social i aquesta assistència hi estigui emparada.
Reglaments Comunitaris
Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea, països de l’espai econòmic europeu i
Suïssa acreditaran el dret a l’assistència mitjançant els següents documents:
• Targeta Sanitària Europea (TSE)/ Certificat Provisional Substitutori (CPS):
Dóna dret a tots els tractaments necessaris en cas d'urgència en estada temporal a un país
diferent del competent.
La TSE és un document que té data de caducitat i no es pot emetre amb efectes retroactius, per
tant la TSE només pot ser presentada i admesa en el moment de l'assistència, mai amb
posterioritat.
Convenis bilaterals
Els ciutadans d’altres països amb els quals l’estat Espanyol té subscrits convenis bilaterals en
matèria de seguretat social acreditaran el dret a l’assistència mitjançant els corresponents
formularis de dret.
Comprovacions
Les entitats proveïdores han de demanar un document personal acreditatiu de la identitat de la
persona que requereix l'assistència, comprovar les dades identificatives i que, la TSE, CPS o el
formulari de dret, tinguin validesa en el moment de realitzar l’assistència.
L’assistència sanitària ha de ser prestada exclusivament durant el període de vigència que consta
en aquests documents.
Custodia de la documentació
En tots els casos les entitats proveïdores han de guardar fotocòpia de la TSE, CPS o del formulari
de dret a l'assistència, així com de la documentació acreditativa del pacient (passaport, NIE,
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etc...) i també de la resta d'informació que consideri necessària (H1, factura emesa pel centre,
informe mèdic, etc...), per tal de resoldre les incidències relacionades amb la facturació.
L’entitat proveïdora té l’obligació d’aportar còpia de la documentació custodiada en el centre
sempre que el CatSalut ho demani i sempre abans de les tres setmanes posteriors a la demanda
dels justificants.
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ANNEX V.- Confecció de factures electròniques
Les factures electròniques de serveis sanitaris han de presentar-se en format XML segons el
model Facturae, versions 3.2 o 3.2.1, publicat per l’Administració General de l’Estat, sense
perjudici d’altres formats acceptats pel servei e.FACT (Punt General d’Entrada de Factures
Electròniques).
Es poden obtenir tots els detalls tècnics del format de la Facturae, així com aplicacions de
gneració i validació de l’esmentat format en la web: http://www.facturae.es/
En la pàgina que es detalla a continuació, consta la Bústia de suport per adreçar preguntes sobre
dubtes en matèria de Factura Electrònica:
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/

Criteris a tenir en compte a l’hora de generar e-factures
Les factures electròniques trameses a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic han de
considerar els següents criteris:


Cada fitxer xml contindrà una única factura, indicant en el fitxer la modalitat individual
Facturae / FileHeader / Modality = “I”



El màxim de línies de factura és de 999 línies.



El pes màxim de la factura és de 1,8MB incloent els annexos incrustats dins la factura



Les factures han de ser complertes i originals
Complertes: En l’element InvoiceDocumentType = FC
Originals: En l’element InvoiceClassType ha de ser OO ó OR



La información dels 3 camps del DIR3 en l’arxiu XML de la factura electrónica, s’han
d’informar en els elements Administrative Centers del BuyerParty, concretament:
Oficina comptable:
/Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/[RoleTypeCod
e=”01”]CentreCode
Òrgan gestor:
/Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/[RoleTypeCod
e=”02”]CentreCode
Unitat tramitadora:
/Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/[RoleTypeCod
e=”03”]CentreCode
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Els valors concrets pel CatSalut, són:
ENTITAT
Servei
Català de
la Salut



CIF

DIR3

S5800006H A09018876

OFICINA
COMPTABLE
Servei
Català de la
Salut

DIR3

ÒRGAN
GESTOR

DIR3

Servei
A09006097 Català de A09006097
la Salut

UNITAT
TRAMITADORA
Servei Català
de la Salut

En el Sector Administratiu han d’indicar el número d’expedient en l’element
FileReference (el mateix per totes les línies de detall d’una mateixa factura)

Criteris específics per a la prestació de factures electròniques de serveis sanitaris:


A les dades de l’emissor de la factura electrònica:
S’ha d’informar el Codi de la unitat proveïdora associada a la factura, en el camp 2.1.2
PartyIdentification, de l’emissor.



Cada línia de detall de la factura electrònica ha d’incloure els camps següents:
Número d’albarà : En l’element 3.1.6.1.12.1.1 DeliveryNoteNumber.
Tipus d’operació : En l’element 3.1.6.1.27 ArticleCode.

El número d’albarà és el que s’informa en el fitxer d’Excel de tramesa d’activitat facturada al
CatSalut.
El tipus d’operació identifica si és una factura periòdica o de regularització. Els valors són:
-

P - Factura Periòdica
N – Regularització
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ANNEX VI.- Especificitats entre tipus d’activitats
1. Tècniques, tractaments i procediments diagnòstics d'alta complexitat que inclouen
l’implant quirúrgic
Tractaments i procediments diagnòstics de cardiologia d'alta complexitat:
Cirurgia major valvular
Cirurgia major coronària
Tractaments i procediments diagnòstics de radiocirugia estereotàxica i neuroradiologia:
Tractament quirúrgic Parkinson - Casos nous
Tractament quirúrgic Parkinson - Recanvis
Tractament quirúrgic Epilèpsia
Tractament quirúrgic trastorns obsessius compulsius
Tractaments especialitzats i quirúrgics per a grans lesionats medul·lars:
Recuperació funcional extremitat superior en lesió medul·lar alta
Recuperació del control voluntari de micció i evacuació
Tract. quirúrgic de l'espasticitat d'origen cerebral o medul·lar
Tractament amb implantació de neuroestimulador diafragmàtic
Recanvi valvular aòrtic percutani (TAVI)
Tractaments i procediments vasculars d’alta complexitat:
Procediments en arteria caròtide i altres precerebrals (cirurgia oberta o endovascular)
Procediments en aneurismes aorta abdominal (cirurgia oberta o endovascular)
Altres tractaments i procediments d’alta complexitat:
Procediment d’inserció de dispositius d’accés vascular implantable totalment (porth a cat
Tècniques, tractaments i procediments diagnòstics exclosa l’alta complexitat:
Procediments relacionats amb els implants auditius:
Implant coclear unilateral
Implant coclear bilateral simultani
Implant osteointegrat
Recanvi processador d’implant auditiu
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2. Procediments bilaterals de cirurgia major ambulatòria (CMA)
Procediments de varius
Procediments de canal carpiana
Procediments d’hèrnies de paret abdominal
Operacions de galindó
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