Memòria pressupostària 2014
Centre de cost 18401 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia
Subprograma 411D01 Planificació de l’assistència sanitària
Objectius i activitats
Obj. Act.
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Denominació
Impuls de l’increment del finançament sanitari públic general de les Illes
Balears
Seguiment i informe sobre normativa de finançament sanitari
Seguiment econòmic de les bestretes i de les liquidacions del sistema de
finançament autonòmic
Aportacions a les propostes per a la millora del finançament, especialment
les relatives a la consideració de la insularitat i a la població flotant
Seguiment de variables relacionades amb el finançament (en especial el
padró, la població protegida i la targeta sanitària)
Seguiment sistemàtic de les fonts de finançament del sistema sanitari públic
de les Illes Balears i del pressupost d’ingressos del sistema sanitari públic de
les Illes Balears
Gestió dels fons amb destinació específica / motiu específic assignats a la
Direcció General
Gestió i coordinació dels tràmits de sol·licitud, generació de crèdit,
seguiment de les liquidacions i del seu ingrés i tramitació de les
transferències al Servei de Salut de les Illes Balears, expedients de
finançament, seguiment de l’execució i preparació de la justificació
econòmica final dels fons estatals assignats a la Direcció General i que se li
assignin expressament durant l’exercici
Seguiment i informe sobre la normativa reguladora del Fons de cohesió
sanitària
Coordinació general de la gestió del Fons de cohesió sanitària
Seguiment de la transformació del Fons de cohesió sanitària en un fons de
compensació entre CA amb caràcter extrapressupostari
Seguiment econòmic de les variables que determinen el Fons de cohesió
sanitària (evolució de la facturació per estrangers en estada temporal FISS WEB, recaptació de l’INSS i altres)
Seguiment de la transposició de la Directiva europea per a desplaçats de la
UE que voluntàriament volen rebre assistència a Espanya i de l’aplicació en
el Servei de Salut
Participació en la comissió de seguiment del Fons de cohesió d’àmbit SNS i
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impuls del desenvolupament dels acords adoptats
Participació i impuls de les actuacions derivades del Grup de tarifes que,
sota l’àmbit de la comissió de seguiment del Fons de cohesió, inclou entre
els seus objectius les tarifes del nou Fons de garantia assistencial i la posada
en funcionament d’aquest Fons en allò relatiu a l’activitat d’Atenció Primària
Seguiment de les dades de desplaçats derivats entre comunitats autònomes
registrats en SIFCO, del saldo net anual de les Illes Balears, i de la liquidació
negativa resultant, amb impuls, si escau, d’actuacions dirigides a la
disminució d’aquest import
Seguiment de la posada en funcionament del Fons de garantia assistencial
per a desplaçats espanyols per assistència no programada, especialment en
la part de despesa farmacèutica i despesa d’assistència en Atenció Primària i
fases següents
Coordinació dels tràmits en la Conselleria relatius a la transferència de
l’INSS per quotes globals (residents estrangers)
Establiment d’objectius i indicadors en matèria de quotes globals, i impuls
de les estratègies necessàries per assolir-los
Seguiment de la posada en funcionament dels convenis especials en el Servei
de Salut i altres temes puntuals relacionats amb assegurança i facturació
Seguiment de l’execució del Conveni d’incapacitat temporal, mitjançant la
participació en la Subcomissió Provincial i Comissió Central, i seguiment del
finançament atorgat del Conveni general d’IT
Gestió i coordinació dels tràmits de sol·licitud, seguiment de les liquidacions
i preparació de la justificació econòmica final d’un fons de la disposició
addicional sisena de la Llei 29/2006, la coordinació dels quals s’assigni a
aquesta Direcció General
Seguiment puntual de les xifres globals de fons amb origen i/o destinació
específic de la Conselleria i el Servei de Salut, impulsant la coordinació entre
direccions generals
Gestió i seguiment d’alguns aspectes del pressupost sanitari encomanats
Seguiment de l’execució, de l’import disponible i de l’import bloquejat del
pressupost de despeses de la Direcció General, incloent -hi el de les partides
destinades al finançament del Servei de Salut
Tràmits per a la sol·licitud de modificacions de crèdit en la Conselleria de
Salut derivades del finançament general amb destinació al Servei de Salut i
seguiment d’aquestes modificacions
Tràmits per a la sol·licitud de modificacions de crèdit i ex pedient de
finançament referents als distints fons que es gestionen (Fons de cohesió
sanitària, Fons d’incapacitat temporal, els programes de millora de l’atenció
farmacèutica, de desenvolupament del procés de recepta electrònica, de
sistema d’informació per a la prescripció i adaptació al nomenclàtor, de
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desenvolupament de mesures previstes en el Reial decret llei 16/2012, de 20
d’abril, i millorar la qualitat i seguretat de les prestacions, programes de
formació continuada per a l’ús racional de medicaments)
Preparació i tràmits relatius a l’execució dels expedients de finançament
general al Servei de Salut (anticipat i final)
Preparació i tràmits relatius a l’execució dels expedients de finançament
general al Servei de Salut (anticipat i final) dels centres de cost 60002 a
60005 (antic SERBASA) que tenen un procediment especial
Seguiment execució d’ingressos de la Conselleria, així com del Servei de Salut
de les Illes Balears
Anàlisi dels pressuposts generals de l’Estat per detectar dades relatives a
finançament sanitari i als fons amb origen i/o destinació específic
Impuls especial de mecanismes per optimitzar la compensació per
assistència sanitària prestada a assegurats d’altres e stats i d’altres
comunitats autònomes, així com revisió de la facturació a tercers
Actuacions d’impuls de la identificació completa dels assegurats per tal de
que sigui possible la compensació/facturació en els casos que pertoca
segons la normativa
Actuacions d’impuls del registre de tota l’activitat prestada per tal que sigui
possible la compensació/facturació en els casos que pertoca segons la
normativa
Actuacions d’impuls de l’aplicació de preus unitaris adequats (tarifes,
import de quota global o altres)
Actuacions d’impuls de la millora de la facturació pròpiament dita
(incloent-hi els indicadors de facturació)
Introducció d’indicadors de seguiment de consecució d’objectius
d’optimització de la compensació per assistència sanitària

