Consecució d’objectius 2014
Centre de cost 18401 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia
Subprograma 411D01 Planificació de l’assistència sanitària
El Servei de Finançament i Seguiment d‟Inversions ha centrat les actuacions de 2014
en el desenvolupament de tasques orientades a promoure l‟augment del
finançament sanitari públic de les Illes Balears, amb èmfasi en el model de
finançament i les variables que determinen les necessitats de finançament i
indicadors, en què destaquen les econòmiques (renda, despesa sanitària), a banda
d‟altres com ara les geogràfiques i les demogràfiques. En segon lloc, ha continuat
amb les tasques de seguiment global de fons finalistes, la coordinació d‟alguns fons
i la tramitació d‟altres. Entre aquests fons, destaquen els derivats de la compensació
per assistència sanitària a desplaçats d‟altres estats i altres comunitats autònomes,
en relació amb els qual s‟ha fet un seguiment i la tramesa de propostes continuades,
orientades a impulsar-ne la priorització com a estratègia i, en definitiva, impulsar-ne
l‟optimització econòmica. Com a resultat de tot això s‟ha reorientat el contingut del
Servei a mantenir els indicadors necessaris per atendre les demandes de feina que es
reben en el Servei.
Objectius i activitats
Obj. Act.
1

Denominació

8

Impuls de l’increment del finançament sanitari públic general de les Illes
Balears
Seguiment i informe sobre normativa de finançament sanitari.

1

En l’àmbit de la coordinació entre la Conselleria i el Servei de Salut, recollir i
coordinar les directrius que s’han de traduir en el pressupost del Servei de Salut

-

2

Sistema de seguiment setmanal de normativa, notícies i altres
publicacions: per al seguiment de la normativa en elaboració i de les
normes que afecten la Conselleria en matèria de finançament sanitari.
Seguiment econòmic de les bestretes i de les liquidacions del sistema de
finançament autonòmic.
-

Informes sobre el sistema de finançament autonòmic.
Anàlisi específica del Fons de garantia dels serveis públics fonamentals
i de les variables determinants de la necessitat de finançament de la
població de les Illes Balears.
Seguiment sintètic de l‟evolució del finançament autonòmic per
càpita seguint un criteri de caixa i un criteri financer. Seguiment de la
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composició d‟aquest finançament en fons.
3

Aportacions a les propostes per a la millora del finançament, especialment
relatives a la consideració de la insularitat i a la població flotant.
Variables determinants de la necessitat de finançament: s‟ha aprofundit en el
fet que el finançament sanitari necessari per a una població ve determinat
per variables econòmiques (de despesa real, de nivell de renda) però també
per altres elements (demogràfics, geogràfics, etc.).
S‟ha avançat tècnicament en la tipologia, segons alguns referents normatius,
bibliografia i documentació presentada per altres comunitats autònomes
com a diagnòstic del finançament en l‟àmbit del Consell de Política Fiscal i
Financera.
Indicadors: una vegada obtinguts els indicadors disponibles de les variables
anteriors, s‟ha fet una proposta de classificació dels indicadors estratègics i
s‟ha proposat un projecte d‟impuls.
Variables i indicadors geogràfics
S‟han analitzat les dades disponibles sobre els costs diferencials derivats de
la insularitat: trasllats, plusos d‟insularitat i costs en les infraestructures per
illes.
Variables demogràfiques
S‟ha establert una classificació de variables demogràfiques rellevants a
l‟efecte de finançament sanitari, en especial població flotant i padró,
població protegida, targeta sanitària, mutualisme administratiu població
protegida equivalent, població assignada, població ajustada...
Població flotant/estacional
- Seguiment de l‟indicador IPH, base per al càlcul de la població
estacional–flotant–turística de les Illes Balears. Seguiment de dades
disponibles relatives a la població flotant, els residents estrangers, els
turistes de les CA, els desplaçats d‟altres CA, els turistes d‟altres
estats, el concepte “turisme de salut”, etc.
- Revisió del concepte en altres àmbits (ex. l‟ordenació farmacèutica).
- Proposta d‟inclusió en els informes de la CAIB en matèria de
finançament.

4

Seguiment de variables relacionades amb el finançament (en especial el
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padró, la població protegida i la targeta sanitària).
Variables i indicadors demogràfics (continuació)
Població oficial: s‟han revisat les dades a petició d‟òrgans directius.
Usuaris amb targeta sanitària (de les Balears a partir de la informació del
Servei de Salut, i de cada comunitat autònoma a través de la “població
assignada”).
Revisió de les variables de població protegida arran del Reial decret
16/2012.
Anàlisi de les dades de mutualisme administratiu i identificació de les
mancances d‟informació.
Anàlisi de la metodologia de càlcul de la „població protegida equivalent‟,
que intervé en el Fons de garantia dels serveis públics fonamentals per
recollir l‟efecte de la composició per edats de la població.
Bibliografia sobre capitation formula (població ajustada per unitat de
necessitat).
Variables i indicadors de renda
Seguiment PIB.
Variables i indicadors de despesa sanitària pública i privada disponibles de
la CAIB, altres CA i altres estats.
Seguiment del nivell de despesa sanitària total (pública i privada) dels països
de l‟OCDE i el cas d‟Espanya.
Seguiment del nivell de despesa sanitària privada dels països de l‟OCDE i el
cas d‟Espanya, i estudi de la metodologia d‟obtenció.
Seguiment del nivell de despesa sanitària pública dels països de l‟OCDE i el
cas d‟Espanya. Aprofundiment en les estadístiques SCS i estadística de
despesa sanitària pública de l‟SNS (EDSP), i en la identificació de la part que
corresponen a l‟Estat i a les CA.
Anàlisi de la despesa sanitària real de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears en relació amb la d‟altres CA. Revisió de les dades dels anys 2009 a
2011 facilitades per les Illes Balears i aportacions.
Anàlisi del pressupost sanitari anual per càpita en relació amb el de les altres
CA (recursos econòmics de l‟SNS).
Seguiment del pressupost liquidat de les comunitats autònomes (i de les Illes
Balears en particular) en els “serveis públics fonamentals” del model de
finançament (sanitat, educació i serveis socials).
Seguiment de dades pròpies sobre l‟evolució del pressupost sanitari públic
de la CAIB, inicial i executat a partir dels PGCAIB, executats SAP, i comptes
generals anuals, etc.
Seguiment del pes del pressupost sanitari sobre el pressupost total de la
comunitat autònoma.
S‟han revisat i facilitat les dades estimatives de quin va ser el possible dèficit
real de les transferències de 2002.
Finalment, identificació d‟altres tipus de variables que s‟han de preveure per
tal de mesurar les necessitats de finançament d‟una població (com les
diferències en prestacions o en estat de salut).
5

Seguiment sistemàtic de les fonts de finançament dels sistema sanitari públic
de les Illes Balears i del pressupost d‟ingressos del sistema sanitari públic de
les Illes Balears:
-

9
1

En relació amb el pressupost d‟ingressos de la comunitat autònoma,
s‟ha fet un seguiment de les partides de finançament autonòmic.
S‟ha impulsat un seguiment sistemàtic dels fons de la Conselleria
(anualitats i situació pressupostària).

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.
(informació inclosa en altres apartats del document)

2

Seguiment i informe sobre la normativa reguladora del Fons de cohesió
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sanitària.
Seguiment sobre la normativa reguladora del Fons de cohesió sanitària,
annexos relatius al SIFCO, Llei de pressuposts generals de l‟Estat, canvis
prevists a través de FOGA, etc.
3

Coordinació general de la gestió del Fons de cohesió sanitària.
Revisió de la liquidació conjunta de 2014; seguiment de l‟aplicació de
l‟ingrés.
Preparació de la documentació dels expedients següents que afecten dos
codis de fons finalistes:
-

4

expedient de generació de crèdit per import d‟1,7 milions d‟euros i
expedient de finançament de 8,5 milions d‟euros, per la part de
compensació per despesa real (partida de Fons de cohesió sanitària)
expedient de generació de crèdit i expedient de finançament per una
part de l‟import pendent de cobrament de la liquidació de 2011
(129.514 euros)
expedient de finançament per la part de quotes globals i liquidació de
SIFCO per import de 6,8 milions d‟euros

Seguiment de la transformació del Fons de cohesió sanitària en un fons de
compensació entre CA amb caràcter extrapressupostari.
La disposició addicional 69a de la Llei de pressuposts generals de
l‟Estat per a 2014 regula el Fons de cohesió sanitària i preveu la
suspensió d‟alguns apartats de l‟RD 1207/2006 que regula el fons i
introdueix un nou procediment de liquidació dels conceptes del Fons
conjuntament amb quotes globals i FOGA. L‟aplicació pràctica es pot
veure en l‟apartat anterior.

5

Seguiment econòmic de les variables que determinen el Fons de cohesió
sanitària (evolució de la facturació per estrangers en estada temporal FISSWEB, recaptació de l‟INSS i altres).
Dins l‟apartat de compensacions per desplaçats d‟altres estats en estada
temporal (anomenat “despesa real”), s‟ha fet el seguiment de variables i
indicadors:
- Evolució de la facturació per estrangers en estada temporal
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(facturació internacional). Seguiment del fitxer del que ha registrat el
Servei de Salut en el FISS-WEB. Seguiment de les preguntes i respostes
parlamentàries en matèria d‟ingressos del Servei de Salut per
“facturació internacional”.

6

-

Seguiment de les dades de facturació internacional global de l‟INSS i
de recaptació total de l‟INSS.

-

Seguiment de les dades de turisme internacional.

Seguiment de la transposició de la Directiva europea per desplaçats de la UE
que voluntàriament vulguin rebre assistència a Espanya i de l‟aplicació en el
Servei de Salut.
Relacionat amb desplaçats temporals d‟altres estats, s‟ha fet un seguiment
tècnic bàsic de la transposició de la Directiva europea per desplaçats de la
UE que voluntàriament volen rebre assistència a Espanya i de l‟aplicació en
el Servei de Salut, fins que s‟ha confirmat el baix efecte econòmic previst i
que l‟encarregat del procés és el Servei de Salut.

7

Participació en la comissió de seguiment del Fons de cohesió d‟àmbit SNS i
impuls del desenvolupament dels acords adoptats:
-

Participació en una reunió de la comissió de seguiment del Fons de
cohesió sanitària.

-

Seguiment de recepció i tramesa de documentació a tots els
interessats implicats en les distintes tasques obertes.
S‟ha millorat el seguiment de totes les novetats en matèria de fonts de
finançament sanitari que sorgeixen de l‟àmbit del Sistema Nacional
de Salut, del Consell Interterritorial, del Ple, de la Comissió Delegada,
i comissions permanents de seguiment del Fons de cohesió, de
farmàcia i de prestacions i assegurança, per continuar i millorar la
tramesa d‟informació interna de la documentació relativa a Fons de
cohesió/FOGA/SIFCO/Quotes globals i temes nous en aquests
àmbits, per garantir l‟arribada de la informació als responsables
afectats.

-

-

S‟han duit a terme actuacions envers el desenvolupament dels acords,
en què destaca la necessitat d‟establir un marc comú per als
desplaçats entre CA, la revisió del registre de l‟activitat del SIFCO,
modificacions en els annexos de la norma sobre el FCS, l‟establiment
de calendaris d‟actuacions per a la posada en marxa del FOGA, la
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posada en marxa del SIFOS per AP, entre d‟altres.
8

9

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 que fa referència a l‟activitat
d‟Atenció Primària:
-

S‟ha rebut i tramès de manera immediata qualsevol
informació/petició del Ministeri als responsables que s‟han indicat
prèviament.

-

Les matèries principals han estat tarifes (de primària) per FOGA i
pujada de fitxers en proves i en producció.

-

S‟ha promogut el compliment dels terminis marcats en les respostes.

-

S‟ha promogut que els responsables que designàs el Servei de Salut
fossin els interlocutors únics en matèria de FOGA amb el Ministeri i
se‟ls ha donat d‟alta com a interlocutors en tots els àmbits de FOGA–
Primària (Grup de tarifes i e-room de sistemes d‟informació del Fons
de cohesió sanitària).

Seguiment de les dades de desplaçats derivats entre comunitats autònomes
registrats en el 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.
Continuant amb els fons de desplaçats, dins l‟apartat de compensacions per
desplaçats d‟altres comunitats autònomes, s‟ha fet el seguiment del registre
global en el SIFCO i del desglossament en els annexos.
A més, s‟han impulsat actuacions dirigides a la disminució d‟aquest import
negatiu com ara peticions de revisió del fitxer i reunions amb el Servei de
Salut per promoure el registre de tota la activitat, de tots els annexos i en
tots els centres.

10

Seguiment de la posada en funcionament del Fons de garantia assistencial
per desplaçats espanyols per a assistència no programada, especialment en
la part de despesa farmacèutica i despesa d‟assistència en atenció primària i
fases següents.
A més de les tasques indicades en l‟apartat anterior relatiu al grup de tarifes,
s‟ha incidit i s‟ha informat la Conselleria sobre la situació de la posada en
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funcionament del FOGA, i en destaquen:
- El seguiment del compliment dels terminis marcats i de la situació
general de l‟extracció dels fitxers 2012, 2013 i 2014, proves i
producció.
- El seguiment general de la informació emanada durant el procés.
- El seguiment indirecte d‟avanços en el Servei de Salut en matèria
d‟identificació i impuls de projectes específics en admissió i
prestacions.
- El seguiment indirecte d‟avanços en matèria d‟imputació d‟activitat
(en relació amb OTIC i Gerència d‟Atenció Primària).
- El seguiment d‟aportacions relatives a tarifes de primària.
11

Coordinació dels tràmits en la Conselleria relatius a la transferència de
l‟INSS per quotes globals (residents estrangers).
(informació inclosa en altres apartats del document)

12

Establiment d‟objectius i indicadors en matèria de quotes globals, i impuls
de les estratègies necessàries per assolir-los.
Seguint amb els fons de desplaçats, dins l‟apartat de compensacions per
desplaçats d‟altres estats, residents, s‟ha continuat el seguiment econòmic
de les variables que determinen la compensació en matèria de quotes
globals: E121, cobraments, pagaments, saldo net de l‟INSS i coeficient de
quotes globals a les Illes Balears.

13

Seguiment de la posada en funcionament dels convenis especials en el Servei
de Salut i altres temes puntuals relacionats amb assegurança i facturació.
En la mateixa línia que les tasques relatives a assistència sanitària
transfronterera, els convenis especials s‟han encarregat al Servei de Salut.
S‟ha fet un seguiment general bàsic i s‟ha canalitzat la petició rebuda sobre
el nombre de convenis especials signats a la nostra comunitat autònoma.

14

Seguiment de l‟execució del Conveni d‟incapacitat temporal, mitjançant la
participació en la Subcomissió Provincial i la Comissió Central, i seguiment
del finançament del Conveni general d‟IT.
Propostes per orientar les al·legacions arran de l‟Informe de fiscalització del
Tribunal de Comptes de 2013 sobre l‟any 2014. Estudi del pressupost de
l‟INSS i informe sobre l‟evolució del pressupost que ha destinat l‟entitat als
convenis d‟incapacitat temporal amb les comunitats autònomes i previsió.
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Seguiment de la publicació i comparativa del compliment d‟objectius 2012
(liquidats en 2013) de les Illes Balears en relació amb la resta de comunitats
autònomes.
Període actual: seguiment general del compliment d‟objectius per a 2014
amb assistència mensual a la comissió provincial amb l‟objecte de fer un
seguiment del finançament en funció del compliment dels objectius.
Gestions puntuals en funció dels temes tractats.
15

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.
Fons d‟anys anteriors:
Fons 2012
- Justificacions de la destinació de fons: si bé en 2013 no s‟havia
aprovat el fons, el Ministeri va voler documentar el 2014 la justificació
econòmica de la despesa feta en 2013 en relació amb els fons
aprovats el 2012 que es varen transferir a les comunitats autònomes a
principi de 2013.
- De la part generada en 2013 que no havia arribat a la fase OP:
seguiment de la incorporació de crèdit en 2014 i de l‟execució durant
2014 per part dels responsables del projecte.
Fons corresponent a 2013/2014
- Els criteris son els aprovats en 2013.
- La quantia i la distribució s‟efectua el 2014: 605.442,99 per la part
general i 20.416,85 per la línia de medul·la òssia.
- Seguiment de l‟aprovació del fons.
- En coordinació amb el Ministeri, seguiment de tràmits per a la
sol·licitud correcta del fons 2013/2014 per part de les Illes Balears.
- Impuls de la distribució interna i preparació de la documentació per a
la generació de crèdit (finalment no es tramita).
- Seguiment de l‟ingrés i aplicació al pressupost (finalment se sol·licita
la no–aplicació de l‟ingrés en 2014).
- Fons corresponent a 2013/2014: coordinació i elaboració de la
documentació final per a la justificació econòmica. Si bé a final d‟any
encara no s‟havia rebut la transferència del Ministeri, s‟havia de
preveure la justificació econòmica de la despesa en 2014 del fons “no
rebut”. Petició a entitats que desenvolupen actuacions en l‟àmbit del
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fons (Servei de Salut, FISIB, Conselleria) per tal de preveure
l‟expedient de justificació.
16

Seguiment puntual de les xifres globals de fons amb origen específic i/o
destinació específica de la Conselleria i del Servei de Salut, impulsant la
coordinació entre direccions generals.
-

-

10
1

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:
-

-

2

S‟ha iniciat la revisió de la documentació per a tots els fons,
començant per la relació entre fons i estratègies de l‟SNS, Pla
Nacional de Drogues, béns decomissats del tràfic il·legal de drogues,
que continua el 2015.
En relació amb els fons de l‟Estratègia de malalties rares i de sistemes
d‟informació, s‟ha fet un seguiment de la situació i s‟han impulsat
tràmits d‟altres direccions generals.

Seguiment pressupostari mensual del nivell d‟execució global i per
expedients i suport intern en seguiment del pressupost inicial,
definitiu, executat, disponible, de despeses, de la Direcció General,
per programes, capítols, partides, incloent-hi el seguiment detallat
dels expedients de despesa.
Suport en la fase d‟elaboració del pressupost de l‟any següent:
seguiment dels pressuposts inicials, definitius, executat, disponible,
de despeses de les partides destinades al finançament del Servei de
Salut, i de la fase d‟elaboració del pressupost de l‟any següent.

Tràmits per a la sol·licitud de modificacions de crèdit en la Conselleria de
Salut derivades de finançament general amb destinació al Servei de Salut i
seguiment d‟aquestes sol·licituds.
Modificacions de crèdit en relació amb el finançament general:
-

S‟ha preparat la documentació per a la tramitació d‟un expedient de
finançament destinat a fer aportacions, en concepte de soci,
fundador o partícip, al Servei de Salut, per compte del qual la CAIB
ha fet pagaments a favor dels seus proveïdors, amb la tramitació
prèvia d‟una modificació de crèdit centralitzada per part de la
Conselleria d‟Hisenda.
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3

-

S‟ha fet un seguiment exhaustiu de la documentació rebuda fins a la
preparació de la documentació per a la tramitació de 15 expedients
d‟ampliació de crèdit i 3 de transferència centralitzada, derivats de
“sentències fermes del Servei de Salut”, i de 17 expedients de
finançament. S‟ha impulsat una reducció de tràmits interns per evitar
al màxim duplicitats.

-

Preparació de la documentació per a la tramitació d‟una ampliació de
crèdit per transferir al Servei de Salut per un import de 35 milions
d‟euros per a despeses de personal i de l‟expedient de finançament.

-

Preparació de la documentació per a la tramitació d‟una ampliació de
crèdit per transferir al Servei de Salut per un import de 25,1 milions
d‟euros per a despeses de receptes mèdiques i l‟expedient de
finançament.

-

Preparació de la documentació necessària per completar una
transferència de crèdit centralitzada per transferir al Servei de Salut
per un import de 15,6 milions d‟euros per a despeses corrents
(especialment material quirúrgic assistencial) i l‟expedient de
finançament.

Tràmits per a la sol·licitud de modificacions de crèdit i expedient de
finançament referents als distints fons que es gestionen (Fons de cohesió
sanitària, Fons d‟incapacitat temporal, 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
desenvolupament de mesures que preveu 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).
A més de les indicades en els apartats de Fons de cohesió i programes de
millora de l‟atenció farmacèutica:
Fons d‟incapacitat temporal: seguiment de la liquidació, l‟ingrés i l‟expedient
de finançament corresponent a bestreta 2014 i liquidació del conveni 2013
per import de 5,56 milions d‟euros.
Estratègies de salut i polítiques de cohesió
2013
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Malalties rares
-

Seguiment de la justificació en 2014 de l‟exercici 2013 per part de la
Direcció General de Salut Pública i Consum.

-

Seguiment de projectes preparats, i en coordinació amb responsables
del projecte, impuls a principis de 2014 de la generació de crèdit en la
Direcció General de Salut Pública i Consum corresponent a
l‟Estratègia de malalties rares del fons aprovat el 2013 per import de
7.708 euros.

-

Seguiment de l‟execució i impuls de la generació de signe negatiu pel
mateix import per part de la Direcció General de Salut Pública i
Consum (finalment es prepara en la Direcció General de Gestió
Econòmica i Farmàcia).

Sistemes d‟informació
-

Seguiment de la justificació en 2014 de l‟exercici 2013 per part de la
Direcció General de Salut Pública i Consum.

-

Impuls, seguiment de projectes preparats i, en coordinació amb
responsables del projecte, impuls de la tramitació de la generació del
crèdit aprovat en 2013 corresponent al Pla de Qualitat del Sistema
Nacional de Salut–sistemes d‟informació per un import de 55.115,30
euros en la Direcció General de Salut Pública i Consum.

-

Seguiment de l‟execució i impuls de la generació de signe negatiu pel
mateix import per part de la Direcció General de Salut Pública i
Consum.

2014
Malalties rares
-

Seguiment de l‟aprovació i la transferència del Ministeri, que es
produeix a final de 2014.

-

Sol·licitud de la no–aplicació de l‟ingrés (es tramita a la Direcció
General de Gestió Econòmica i Farmàcia).

-

Seguiment de la documentació tramesa al Ministeri.
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Sistemes d‟informació

4

5

-

Seguiment de l‟aprovació i la transferència del Ministeri, que es
produeix a final de 2014.

-

Sol·licitud de la no–aplicació de l‟ingrés (es tramita a la Direcció
General de Gestió Econòmica i Farmàcia).

-

Seguiment de la documentació tramesa al Ministeri per part de la
responsable del projecte a la DGSP.

-

Com a conseqüència de les actuacions constants d‟impuls de les
gestions econòmiques es proposa assumir expressament la
coordinació global dels tràmits dels fons per a estratègies de salut i
polítiques de cohesió des de l‟àrea de finançament, que s‟accepta.

-

Documentació relacionada amb la transferència centralitzada i
expedient de finançament d‟activitats de millora de l‟atenció sanitària
a la població immigrant, per un import de 186.728,76 euros.

Preparació i tràmits relatius a l‟execució dels expedients de finançament
general al Servei de Salut (anticipat i final).
-

S‟ha impulsat l‟execució mensual (fase OP) de l‟expedient de
finançament de 2014 que es va lliurar a l‟UGE anticipadament en
2013, d‟acord amb les necessitats financeres comunicades pel Servei
de Salut. Seguiment de la tramesa mensual del desglossament en OP
per part de Tresoreria i de la comptabilització a l‟UGE. S‟ha fet el
seguiment de possibles reserves per bloqueig.

-

Seguiment inicial de les xifres globals de finançament pels mecanismes
extraordinaris per al pagament a proveïdors i del fons de liquiditat
autonòmic.

-

Documentació per a la tramitació d‟un expedient de finançament
general (no relacionat amb els centres de cost de 60002 a 60005) a
final de 2014.

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.
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6

-

Preparació i tràmits relatius a l‟execució de l‟expedient de finançament
general al Servei de Salut (anticipat i final) dels centres de cost 60002
a 60005 (antic SERBASA), que té un procediment especial.

-

S‟ha fet el seguiment de l‟execució (fase OP) de l‟expedient de
finançament 2014 dels centres de cost 60002 a 60005 (antic
SERBASA) en relació amb les xifres de nòmina i altres conceptes
retributius que ha tramès el Servei de Salut, anotacions realitzades per
la Intervenció en el compte no pressupostari „Pagaments per compte
de l‟IB-Salut‟.

Seguiment de l‟execució d‟ingressos de la Conselleria, així com del Servei de
Salut de les Illes Balears.
-

7

Anàlisi dels pressuposts generals de l‟Estat per detectar dades relatives a
finançament sanitari i als fons amb origen específic i/o destinació específica.
-

11
1

Seguiment global del pressupost d‟ingressos del Servei de Salut i de la
Conselleria a partir de les dades extretes del SAP per facilitar la
tramitació d‟expedients de modificació de crèdit relatius al
finançament sanitari general i específic.

Anàlisi dels pressuposts generals de l‟Estat: transferències previstes a
comunitats autònomes pel Ministeri de Sanitat, l‟INSS (en matèria
sanitària), sistema de finançament autonòmic i canvis en matèria de
compensació per desplaçats.

Impuls especial de mecanismes per optimitzar la compensació per
assistència sanitària prestada a assegurats d’altres estats i d’altres
comunitats autònomes, així com revisió de la facturació a tercers
Actuacions d‟impuls de la identificació completa dels assegurats per tal que
sigui possible la compensació/facturació en els casos que pertoca segons la
normativa.
A més de les indicades al llarg de la memòria, s‟han traslladat al Servei de
Salut altres propostes de priorització i impuls en relació amb el següent:
-

Registre complet únic de tots els pacients, per tal que sigui possible la
compensació/facturació en els casos que pertoca segons la
normativa, en particular dels desplaçats assegurats en altres CA
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(urgent per FOGA) i altres estats (important per la quantia
econòmica).
2

Depuració d‟alguns col·lectius com el dels usuaris amb targeta i sense
tramitació d‟E121.

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.
A més de les indicades al llarg de la memòria, s‟han traslladat al Servei de
Salut altres propostes de priorització i impuls en relació amb el següent:
-

3

Registre de les atencions realitzades a pacients procedents d‟altres CA
en el SIFCO per tots els conceptes inclosos en l‟annex 1, 2 i 3 de l‟RD
del Fons de cohesió.
Registre de tota l‟activitat en Atenció Primària i relacionades amb
l‟inici del FOGA.
Seguiment de documentació dels grups d‟àmbit SNS sobre registre
d‟activitat assistencial (CMBD, atenció primària com a projecte, etc.).

Actuacions d‟impuls de l‟aplicació de preus unitaris adequats (tarifes,
import de quota global, o altres).
A més de les indicades al llarg de la memòria, s‟han traslladat al Servei de
Salut altres propostes de priorització i impuls en relació amb el següent:
-

4

Inclusió de la despesa farmacèutica en l‟Ordre de preus del Servei de
Salut per tal de poder incloure-la en la facturació internacional.
Seguiment de la tramesa de tarifes per FOGA d‟Atenció Primària i
mitjana ponderada resultant.
Seguiment de tramesa de tarifes actualitzades al Ministeri.

Actuacions d‟impuls de la millora de la facturació pròpiament dita
(incloent-hi els indicadors de facturació).
A més de les indicades al llarg de la memòria, s‟han traslladat al Servei de
Salut altres propostes de priorització i impuls en relació amb el següent:
-

Aportacions a les conclusions de la consultoria contractada pel Servei
de Salut relativa a com millorar els processos d‟admissió i facturació a
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-

5

tercers, orientades a promoure la priorització de la compensació per
desplaçats (FISS-WEB, FOGA i SIFCO).
Propostes de revisió dels fitxers abans de les liquidacions de SIFCO.
Impuls de la definició de responsables en el Servei de Salut per a les
fases de preproducció i producció del nou FOGA.
En la part tecnològica, s‟ha impulsat el compliment de les fases per a
la posada en marxa del FOGA AP, s‟han efectuat les gestions
oportunes amb el Ministeri i s‟ha fet un seguiment pròpiament dit de
la seva posada en marxa.
Seguiment de les informacions emeses per la CAIB i per altres
comunitats autònomes sobre els efectes econòmics de la implantació.

Introducció d‟indicadors de seguiment de consecució
d‟optimització de la compensació per assistència sanitària.

d‟objectius

(informació inclosa en altres apartats del document)
-

Els indicadors desenvolupats s‟expliquen en apartats anteriors, en
cada subapartat de desplaçats.
S‟ha donat un impuls a una estratègia comuna de la Conselleria i del
Servei de Salut en matèria d‟optimització de la compensació per
assistència sanitària i en la necessitat de consensuar objectius i
prioritats i d‟implicar-hi tots els responsables (en general i en la
posada en funcionament del FOGA en particular). Aquesta estratègia
s‟explica resumidament en l‟Informe anual del Sistema Nacional de
Salut sobre l‟Estratègia en matèria de compensació per desplaçats en
l‟apartat d‟Illes Balears.
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