Fons específics derivats de la compensació per assistència sanitària de
desplaçats
Data: 13/09/2017
Origen
Des de 2014 la liquidació de les Illes Balears es rep a través de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i recull tant la compensació per assistència sanitària
internacional com les compensacions entre comunitats autònomes de signe
negatiu, que és el cas de les Illes Balears.
Fons específics i finalitat dels fons
Concepte
Finançament o compensacions per prestacions d’assistència sanitària a
assegurats en altres estats o amb targeta sanitària d’altres comunitats
autònomes.
Components:
•

•

Per l’assistència sanitària a desplaçats entre comunitats autònomes:
-

Residents a Espanya derivats entre comunitats autònomes, d’acord amb
l’article 4.1 del Reial decret 1207/2006, de 20 d’octubre, pel qual es regula
la gestió del Fons de cohesió sanitària (SIFCO).

-

Desplaçats no programats entre les comunitats autònomes. L’article 3 del
Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, crea el Fons de garantia assistencial
(FOGA), i es regulat a l’esborrany d’RD pel qual es regula la gestió del Fons
de garantia assistencial i es modifica l’RD 1207/2006, de 20 d’octubre, pel
qual es regula la gestió del FCS.

Per assistència sanitària a assegurats en altres estats:
-

Desplaçats estrangers temporals amb TSE o similar compensats pel Fons
de cohesió sanitària denominat “despesa real”, d’acord amb l’article 2.1 b
del Reial Decret 1207/2006.

-

Desplaçats estrangers residents compensats per “quota global”, d’acord
amb la disposició addicional 58a de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de l’Estat de 2006.

Evolució
El procediment per a la liquidació per a l’assistència sanitària de desplaçats ha
sofert modificacions significatives a través de disposicions addicionals en les lleis
de pressupost de l’Estat, de manera que:

o Fins a la liquidació de 2012 es rebien dues liquidacions separades per
l’assistència sanitària a assegurats en altres estats: liquidació del Ministeri
de Sanitat per “despesa real” d’assistència sanitària internacional i
liquidació de l’INSS en concepte del repartiment del saldo net positiu per
“quota global” d’assistència sanitària internacional
o En 2013, d’acord amb la DA 71 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013, la liquidació de l’INSS de
“quotes globals” va incloure la compensació per l’article 2.1. apartats a, c i
d, de l’RD 1207/2006 del Fons de cohesió.
o En 2014, d’acord amb la DA 69 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2014, a més de la modificació de
l’any anterior, es va passar a rebre una sola liquidació de l’INSS (“Despesa
real i Quotes globals”).
o A partir de 2015 i d’acord amb les DA de les Lleis de pressuposts generals
de l’Estat corresponents, la liquidació és igual que l’any 2014, amb la
novetat d’incloure la compensació del Fons de garantia assistencial (FOGA)
Imports aprovats
SIFCO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (*)

-4.553.795,00
-5.334.345,60

2015 (*)
2016
2017

-7.695.134,00
-8.405.479,82
-4.620.240,27

FOGA

Despesa real
1.482.338,00
1.974.587,00
1.652.871,00
872.251,00
3.103.111,00
3.519.673,00
2.680.312,00
4.664.955,00
9.429.587,00
9.556.188,00
6.691.091,00
8.558.063,00
-61.537,00 8.546.082,74

Quota global

9.081.720,10
8.501.406,71
14.622.498,84
14.292.891,47
9.055.522,30
11.636.975,62
16.405.613,79
14.817.598,15
12.166.226,84

-570.117,34 17.168.580,68 13.497.682,28
-731.689,73 17.165.774,66 20.959.011,8
-362.880,57 15.391.306,79 13.281.362,11

(*) En relació al FOGA, s’inclouen les liquidacions corresponents a aquests anys, independentment de
l’exercici en el que s’hagi produït la liquidació real.

Coordinació del fons
El registre i/o l’emissió de fitxers de “facturació” en aquesta matèria a les Illes
Balears correspon al Servei de Salut de les Illes Balears. A partir de 2017, també
exerceix les funcions de representació o delegades en òrgans del Sistema

Nacional de Salut en els quals es tracten aquestes matèries, fins a les hores
exercides des de la Conselleria.
Per la seva banda, la Conselleria du a terme actuacions de seguiment, indicadors i
impuls del finançament.

