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SECRETARIA: Sra. Noemí García
_________________________________________________________________
Barcelona, essent les 9.45 hores del dia 18 de febrer de 2016, a la seu de la Unió Catalana
d’Hospitals, i en presència dels representants indicats, s’inicia la reunió procedint a l’estudi i adopció dels
acords que tot seguit es detallen:
Ordre del dia

1.
2.

3.
4.

Tractar casos de 20 dies i casos d’al·legacions
Assumptes sobrevinguts
a.
b.
c.
d.
e.

Cas 8142, esmena error de transcripció anterior reunió.
Cas 8066, esmena anterior reunió.
Cas 6623
Cas 6624
Resolucions dels casos 7058 i 7059 casos enviats a la Comisión Nacional
tractats en reunió de data 14 d’octubre de 2015.

f.

Proposta adhesió centre sanitari:
CENTRES CRUZ NAVARRO

Aprovació de l’acta núm. 155 d’aquesta reunió, si s’escau
Altres temes d’interès

Desenvolupament de la sessió
Primer. Estudi i resolució dels casos de 20 dies i casos d’al·legacions relacionats a la convocatòria
de l’SPC

CASOS DE 20 DIES I CASOS D’AL.LEGACIONS
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Ref. SPC núm: 7012
Centre Sanitari: ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA
Entitat Asseguradora: ZURICH
Matricula: B0933TU
Lesionat: RGO
Data sinistre: 16.09.2010
Factures reclamades: 11084826
L’hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26 de novembre de 2014 que l’hospital manifestés el motiu
de perquè es presentava aquest cas a la SPC i que aportessin ambdues parts, en un termini de 20 dies,
tota la documentació que van intercanviar.
En la documentació aportada per el Centre Sanitari no constava cap comprovant ni de l’enviament
fefaent de la factura ni de cap reclamació dins dels terminis que fixa el conveni. Per altra banda, Zurich
no va presentar cap document. S’obria un nou termini, de 20 dies, per aportar la documentació pertinent
i en cas contrari i donat que no es podria emetre resolució en cap sentit, es tancaria l’expedient.
Aquesta SPC resol donar 20 dies a l’entitat asseguradora per tal que justifiqui el motiu pel qual no han
pagat la factura pendent o en cas contrari que l’abonin.
Ref. SPC núm: 7020
Centre Sanitari: ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA FP
Entitat Asseguradora: REALE SEGUROS GENERALES
Data sinistre: 05.03.2013
Matrícula: 5645BNC
Lesionat: BSC
ID CAS: 201300195456
L’entitat asseguradora va presentar reclamació contra l’hospital no pagar les despeses de l’expedient de
referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents de
trànsit per al sector privat.
Vista tota la documentació aportada per les parts fins la data, aquesta SPC resol en reunió de data 14 de
gener de 2015, que no és pertinent la reclamació dels pagaments efectuats per la companyia.
Althaia presenta al·legacions a la resolució del 14 de gener, ja que en la mateixa no fem menció a la
factura 930120390 que esta pendent i Reale no ha abonat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 donar 20 de dies a l’Hospital, per tal de que
aportés copia de la factura nº 930120390 i informe mèdic dels conceptes inclosos a la factura.
Aquesta SPC resol donar 20 dies a l’entitat asseguradora per tal que justifiqui el motiu pel qual no han
pagat la factura pendent o en cas contrari que l’abonin.
Ref. SPC núm: 7038
Centre Sanitari: Delfos
Entitat Asseguradora: Reale
Matricula: L9532W
Lesionat: JRDP
Data sinistre: 31-01-11
L’Entitat Asseguradora va denunciar al centre sanitari per haver facturat la assistència en un accident “in
itinere” a la Mutua Universal, havent hagut de fer-se càrrec del seu import per responsabilitat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió del dia 16 de juliol de 2015 que en un termini de 20 dies, Reale
aportés la documentació acreditativa dels imports satisfets a Mutua Universal.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015, donat que es tractava d’un accident de trànsit
“in itinere”, resoldre que per part del centre sanitari s’havia de reemborsar a l’entitat asseguradora, la
quantitat reclamada (1.347,01 €).
Aquesta SPC resol derivar aquest assumpte a la Comisión Nacional.
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Ref. SPC núm: 7046
Centre Sanitari: CONSORCI SANITARI DEL ALT PENEDES
Entitat Asseguradora: PELAYO
Factures: Nº 13/6112 import: 1.244,57€
Matrícula: B4711TM
Data sinistre: 18-11-12
ID CAS: 201200801853
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre a la seva reunió de 05 de febrer de 2015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora
per què justifiqui el rebuig dins dels terminis que fixa el conveni i els motius d’aquest rebuig.
Aquesta SPC resol en reunió de data 27 de maig de 2015 que l’entitat asseguradora s’haurà de fer
càrrec de les assistències produïdes fins a la data del rebuig (14/12/12).
Aquesta SPC en reunió de data 26/11/2015, va resoldre ratificar-se en la resolució del 27 de maig de
2015, donat que el rebuig del comunicat d’assistència no està recollit en el conveni. No obstant, no
considerà necessari derivar l’assumpte a la Comisión Nacional.
Aquesta SPC resol derivar aquest assumpte a la Comisión Nacional.

Ref. SPC núm: 7050
Centre Sanitari: CONSORCI SANITARI DEL ALT PENEDES
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 201201253
Matrícula: 4114FDY
Data sinistre: 27-02-12
ID CAS: 201200140755
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre a la seva reunió de 05 de febrer de 2015 demanar a l’entitat asseguradora que,
en un termini de 20 dies, aporti documentació on constin dates i hores de cada assistència efectuada
en cada un del dos centres, i a l’ hospital si pot justificar documentalment que la primera assistència que
es va prestar post accident va ser la seva.
Aquesta SPC, vista la documentació aportada per ambdues parts, resol en reunió de data 27 de maig de
2015 que al ser anterior la visita de urgència del Consorci Sanitari Penedès, cal que es faci càrrec de la
urgència en aquest Centre.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015, confirmar la resolució ja emesa amb reunió de
data 27 de maig.
Aquesta SPC resol que vistes les al·legacions aportades per Reale, correspon a l’entitat asseguradora
reclamar al Centre que ha facturat incorrectament la urgència, en aquest cas al Consorci Sanitari de
l’Anoia.

Ref. SPC núm: 7063
Centre Sanitari: MUTUA DE TERRASSA
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 2359501 Comunicat assistència ID CAS 201300871162
Matrícula: 6603FYG
Data sinistre: 03/12/2013
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 05/02/2015, que l'entitat asseguradora havia de pagar
l'assistència reclamada doncs el comunicat d'assistència està acceptat i el rebuig de la factura es
produeix quan ja s'han realitzat totes les prestacions.
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Aquesta SPC resol ratificar-se en la seva resolució de data 5 de febrer.
Ref. SPC núm: 7105
Centre Sanitari: CENTRE D’ATENCIÓ INTENGRAL. HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat: ALLIANZ
Factures: 201103561,201103831
Matrícula: 6550GMB
Data sinistre: 08.03.2011
ID CAS: 201100197005
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 5 de febrer de 2015 instar a l'hospital a que aportés
documentació completa del cas incloent diàleg CAS, informes mèdics i qualsevol altra documentació de
la qual disposés, així com nota explicativa de l'abast de la reclamació; així mateix, es donà trasllat a
l’entitat asseguradora perquè al·legués el que estimés oportú, tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que no havent-se aportat per part del Centre
Sanitari l’escrit amb el raonament i l’abast de la seva reclamació es tancava aquest expedient i si de cas
s’hauria de presentar de nou obrint-se un nou expedient, quan es rebés tota la documentació ja
demanada (en un únic arxiu pdf).
Aquesta SPC resol, que un cop revisats els informes mèdics aportats per les dues parts, les assistències
prestades pel centre sanitari, son relacionades amb l’accident, i per tant, l’entitat asseguradora s’haurà
de fer càrrec de les factures reclamades.

Ref. SPC núm: 7106
Centre Sanitari: CENTRE D’ATENCIÓ INTENGRAL. HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat: ALLIANZ
Factures: 201301735,201302364,201302365
Matrícula: 1461CRM
Data sinistre: 10.04.2013
ID CAS: 201300292993
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 5 de febrer de 2015 instar a l'hospital a que aportés
documentació completa del cas incloent diàleg CAS, informes mèdics i qualsevol altra documentació de
la qual disposés, així com nota explicativa de l'abast de la reclamació; així mateix, es donà trasllat a
l’entitat asseguradora perquè al·legués el que estimés oportú, tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que no havent-se aportat per part del Centre
Sanitari l’escrit amb el raonament i l’abast de la seva reclamació es tancava aquest expedient i si de cas
s’hauria de presentar de nou obrint-se un nou expedient, quan es rebés tota la documentació ja
demanada (en un únic arxiu pdf).
Aquesta SPC resol que és pertinent el tractament realitzat pel centre sanitari i l’entitat asseguradora
s’haurà de fer càrrec de les factures reclamades.

Ref. SPC núm: 7109
Centre Sanitari: CENTRE D’ATENCIÓ INTENGRAL. HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat: HELVETIA
Factures: 201301587
Matrícula: 3946GWW
Data sinistre: 31.03.2013
ID CAS: 201300274985
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
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Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 5 de febrer de 2015 instar a l'hospital a que aportés
documentació completa del cas incloent diàleg CAS, informes mèdics i qualsevol altra documentació de
la qual disposés, així com nota explicativa de l'abast de la reclamació; així mateix, es donà trasllat a
l’entitat asseguradora perquè al·legués el que estimés oportú, tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que no havent-se aportat per part del Centre
Sanitari l’escrit amb el raonament i l’abast de la seva reclamació es tancava aquest expedient i si de cas
s’hauria de presentar de nou obrint-se un nou expedient, quan es rebés tota la documentació ja
demanada (en un únic arxiu pdf).
Aquesta SPC resol que vistos els informes mèdics aportats pel centre sanitari, queda justificada la RNM
sol·licitada i facturada per tal de poder aclarir la patologia d’origen traumàtic de la lesió del genoll.

Ref. SPC núm: 7116
Centre Sanitari: CENTRE D’ATENCIÓ INTENGRAL. HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat: MUTUA MADRILEÑA
Factures: 201302760,201302835,201303061,201303142
Matrícula: 3601FRV
Data sinistre: 05.05.2013
ID CAS: 201300340837
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 5 de febrer de 2015 instar a l'hospital a que aportés
documentació completa del cas incloent diàleg CAS, informes mèdics i qualsevol altra documentació de
la qual disposés, així com nota explicativa de l'abast de la reclamació; així mateix, es donà trasllat a
l’entitat asseguradora perquè al·legués el que estimés oportú, tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que no havent-se aportat per part del Centre
Sanitari l’escrit amb el raonament i l’abast de la seva reclamació es tancava aquest expedient i si de cas
s’hauria de presentar de nou obrint-se un nou expedient, quan es rebés tota la documentació ja
demanada (en un únic arxiu pdf).
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora s’ha de fer càrrec de les prestacions fins a la data
02/12/2013.
Ref. SPC núm: 7117
Centre Sanitari: CENTRE D’ATENCIÓ INTENGRAL. HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat: ALLIANZ
Factures: 201300944,201301736,201302366,201302367
Matrícula: 1461CRM
Data sinistre: 10.04.2013
ID CAS: 201300292954
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 5 de febrer de 2015 instar a l'hospital a que aportés
documentació completa del cas incloent diàleg CAS, informes mèdics i qualsevol altra documentació de
la qual disposés, així com nota explicativa de l'abast de la reclamació; així mateix, es donà trasllat a
l’entitat asseguradora perquè al·legués el que estimés oportú, tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que no havent-se aportat per part del Centre
Sanitari l’escrit amb el raonament i l’abast de la seva reclamació es tancava aquest expedient i si de cas
s’hauria de presentar de nou obrint-se un nou expedient, quan es rebés tota la documentació ja
demanada (en un únic arxiu pdf).
Aquesta SPC resol que és pertinent el tractament realitzat pel centre sanitari i l’entitat asseguradora
s’haurà de fer càrrec de les factures reclamades.

Ref. SPC núm: 7126
Centre Sanitari: HOSPITAL GENERAL DE L´HOSPITALET
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Entitat Asseguradora: ALLIANZ
Factures:
ID CAS 201300314651
Matrícula: 3264FFN
Data sinistre: 23/02/2013
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 5 de febrer de 2015 instar a l'hospital a que aportés
documentació completa del cas incloent diàleg CAS, informes mèdics i qualsevol altra documentació de
la qual disposés, així com nota explicativa de l'abast de la reclamació; així mateix, es donà trasllat a
l’entitat asseguradora perquè al·legués el que estimés oportú, tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que no havent-se aportat per part del Centre
Sanitari l’escrit amb el raonament i l’abast de la seva reclamació es tancava aquest expedient i si de cas
s’hauria de presentar de nou obrint-se un nou expedient, quan es rebés tota la documentació ja
demanada (en un únic arxiu pdf).
Aquesta SPC indica que l’entitat asseguradora informa que ha retirat aquest expedient.

Ref. SPC núm: 7127
Centre Sanitari: Hospital General de l´Hospitalet
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
Factures:
ID CAS 201300251509
Matrícula: 9333CDC
Data sinistre: 03/04/2013
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 5 de febrer de 2015 instar a l'hospital a que aportés
documentació completa del cas incloent diàleg CAS, informes mèdics i qualsevol altra documentació de
la qual disposés, així com nota explicativa de l'abast de la reclamació; així mateix, es donà trasllat a
l’entitat asseguradora perquè al·legués el que estimés oportú, tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que no havent-se aportat per part del Centre
Sanitari l’escrit amb el raonament i l’abast de la seva reclamació es tancava aquest expedient i si de cas
s’hauria de presentar de nou obrint-se un nou expedient, quan es rebés tota la documentació ja
demanada (en un únic arxiu pdf).
Aquesta SPC informa que l’entitat asseguradora ens ha notificat que ha acceptat el comunicat d’accident.
Ref. SPC núm: 7133
Centre Sanitari: CLINICA ONYAR
Entitat Asseguradora: REALE
Matrícula: 2407FYX
Data sinistre: 26-09-13
L’entitat asseguradora va presentar reclamació contra l’Hospital demanant la devolució de les despeses
de l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària
derivada d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 05/02/2015, sol·licitar a l’entitat asseguradora que fes una
reclamació per cada lesionat de manera individual aportant tota la documentació (diàleg i documents
adjunts) del sistema CAS.
Aquesta SPC resol que, donat que en el seu dia es va acceptar l’abonament de la factura per
prestacions, ara no procedeix que es retorni una factura abonada voluntàriament perquè s’ha revisat
l’assumpte i s’han adonat que es tracta d’un MRV.
Ref. SPC núm: 7193
Centre Sanitari: HOSPITAL ST JOAN DESPÍ MOISÈS BROGGI
C/ Bruc, 72-74, planta primera - 08009 Barcelona Tel. (93) 414 71 24 - Fax (93) 414 71 22

6

SPC
Subcomissió Permanent de Catalunya
de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje
Entitat Asseguradora: MUTUA MADRILEÑA
Comunicat assistència ID CAS 201300336934
Matrícula: B6596WS
Data sinistre: 07/05/2013
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre a la seva reunió de 25 de febrer de 2015 instar a l'hospital a que aporti
documentació completa del cas incloent diàleg CAS, informes mèdics i qualsevol altra documentació de
la qual disposi, així com nota explicativa de l'abast de la reclamació; per la seva banda, l'entitat
asseguradora, atès que el vehicle figura assegurat en FIVA amb alta i baixa en la data del sinistre, haurà
d'acreditar l'hora de la contractació o de la sol·licitud d’assegurança; tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en data 27/05/2015 arxivar la denúncia ja que cap de les parts havia presentat
documentació addicional.
Aquesta SPC resol que el rebuig de l’entitat asseguradora és correcte, tota vegada que la contractació de
la pòlissa va ser posterior a l’hora de l’accident.
Ref. SPC núm: 7197
Centre Sanitari: HOSPITAL ST JOAN DESPÍ MOISÈS BROGGI
Entitat Asseguradora: CATALANA OCCIDENTE/ALLIANZ
ID CAS 201100535374/201500855935
Matrícula: B4249TM
Data sinistre: 16/07/2011
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 25/05/2015, que resultava acreditat que el vehicle causant
material de les lesions va ser el 9604GHN, assegurat en l’entitat asseguradora ALLIANZ, en quedar
atrapada la seva conductora per la seva pròpia porta, per la qual cosa l’entitat asseguradora CATALANA
OCCIDENTE no havia de fer-se càrrec de l'assistència reclamada.
Aquesta SPC, a la vista de la documentació aportada, resol ratificar-se en la resolució de data
25/05/2015.
Ref. SPC núm: 7212
Centre Sanitari: CENTRE D’ATENCIÓ INTENGRAL. HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat: ALLIANZ
Matrícula: 1860CTM
Data sinistre: 11.09.2013
ID CAS: 201300659774
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre a la seva reunió de 25 de febrer de 2015 instar a l'hospital a que aporti
documentació completa del cas incloent diàleg CAS, informes mèdics i qualsevol altra documentació de
la qual disposi, així com nota explicativa de l'abast de la reclamació; així mateix, es donarà trasllat a
l’entitat asseguradora perquè al·legui el que estimi oportú, tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 25/05/2015, que no havent aportat ni l’entitat asseguradora,
ni el centre sanitari la documentació sol·licitada, es procedia a l’arxiu d’aquest expedient.
Aquesta SPC informa que l’entitat asseguradora ens ha notificat que ha acceptat el comunicat d’accident.
Ref. SPC núm: 7220
Centre Sanitari: CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL. HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat: DIRECT QUIXA
Matrícula: B8926VJ
Data sinistre: 15.01.2014
ID CAS: 201400069372
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El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre a la seva reunió de 25 de febrer de 2015 instar a l'hospital a que aportés
documentació completa del cas incloent diàleg CAS, informes mèdics i qualsevol altra documentació de
la qual disposi, així com nota explicativa de l'abast de la reclamació; així mateix, es donarà trasllat a
l’entitat asseguradora perquè al·legui el que estimi oportú, tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 25/05/2015, que donat que el centre sanitari no va aportar la
documentació sol·licitada, es procedia a arxivar el cas.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora ha d’acceptar el comunicat d’accident i abonar la urgència
prestada pel Centre mèdic, donat que no ha justificat documentalment el seu rebuig.
Ref. SPC núm: 7276
Centre Sanitari: MESRO
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 2015136
Matrícula: B9726VM
Data sinistre: 21/01/14
ID CAS: 201400163955
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 25/02/2015 que l’entitat asseguradora havia d’acceptar el
comunicat d’assistència.
Aquesta SPC resol que l’acceptació del comunicat d’assistència no comporta necessàriament la de les
factures. Examinat el cas, també es resol que l’entitat asseguradora ha de fer-se càrrec de les factures
reclamades.
Ref. SPC núm: 7294
Centre Sanitari: CONSORCI SANITARI MARESME
Entitat Asseguradora: LIBERTY
Factures: 247762-248283
Matrícula: B9381UV
Data sinistre: 05/03/14
IDCAS:201400181140
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre a la seva reunió de 25 de febrer de 2015 concedir un termini de 20 dies a
l’entitat asseguradora per tal de que aporti informe dels seus serveis mèdics que justifiquin el seu criteri
en la durada de l’hospitalització.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 27/05/2015 que, donada la informació medica aportada, era
pertinent l’ingrés d’una duració de tres estades.
Aquesta SPC resol ratificar-se en la seva resolució tota vegada que la documentació aportada ara, ja va
ser examinada en el seu dia.
Ref. SPC núm: 7389
Centre Sanitari: FUNDACIO HOSPITAL ESPERIT SANT
Entitat Asseguradora: FENIX DIRECTO
Factures: 20193414
Matrícula: B0359VX
Data sinistre:14/05/2014
IDCAS:201400362772
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
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d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/03/2015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora perquè
acredités documentalment el seu rebuig per no nexe causal segons comunicació del 10 de Juny.
Aquesta SPC informa que el centre sanitari ha retirat la reclamació d’aquests expedient per haver-se
produït el corresponent pagament.
Ref. SPC núm: 7390
Centre Sanitari: FUNDACIO HOSPITAL ESPERIT SANT
Entitat Asseguradora: FENIX DIRECTO
Factures: 201903314
Matrícula: B0359VX
Data sinistre: 14/05/2014
IDCAS:201400362783
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/03/2015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora perquè
acredités documentalment el seu rebuig per no nexe causal segons comunicació del 10 de Juny.
Aquesta SPC informa que el centre sanitari ha retirat la reclamació d’aquests expedient per haver-se
produït el corresponent pagament.
Ref. SPC núm: 7454
Centre Sanitari: HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
Entitat Asseguradora: REALE SEGUROS
Factures: 20182114
Matrícula: 9511-GMH
Data sinistre: 02/05/2014
ID CAS: 201400346380
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/03/82015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora per
justificar mèdicament el seu rebuig o en cas contrari fer-se càrrec de la factura reclamada.
Aquesta SPC informa que aquest expedient està retirat.
Ref. SPC núm: 7463
Centre Sanitari: ALTHAIA
Entitat Asseguradora: MGS SEGUROS Y REASEGUROS
Factures: 930138840
Matrícula: B-8695-SS
Data sinistre: 17/11/2012
ID CAS: 201200798059
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/03/2015 que l’entitat asseguradora s’havia de fer càrrec
de les factures reclamades, i que era correcta la facturació per activitat.
Aquesta SPC, vista la documentació aportada pel centre sanitari referent a la factura a dalt esmentada,
resol que no procedeix per part de l’entitat asseguradora l’acceptació de la factura reclamada, doncs
segons conveni no es podrà demorar la presentació de cap factura per un període superior a un any des
de la data de l’última assistència continuada inclosa a la factura.
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Ref. SPC núm: 7473
Centre Sanitari: CONSORCI SANITARI DE GARRAF
Entitat Asseguradora: REALE SEGUROS
Factures:
Matrícula: 8929-DVY
Data sinistre: 23-07-2014
ID CAS: 201400583982
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió del dia 26 de març de 2015 donar 20 dies al centre per justificar la
continuïtat de tractament anterior, així com aportar informe de la primera assistència realitzada al propi
centre.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015, que quedava acreditat el rebuig per NO NEXE
CRONOLÒGIC, ja que no s’havia acomplert el termini establert pel Conveni per la confirmació del mòdul
raquis vertebral.
Aquesta SPC resol, en haver-se acreditat que la urgència va ser realitzada en 23.07.2014 en Hospital
Sant Antoni Abad i en 07.08.2014 prossegueix assistència en Hospital de Sant Camil, que no hi ha
interrupció del nexe cronològic i per tant Reale ha d'acceptar el comunicat d’assistència.
Ref. SPC núm: 7510
Centre Sanitari: HOSPITAL COMARCAL SANT ANTONI
Entitat Asseguradora: VERTI ASEGURADORA
Comunicat assistència ID CAS 201400567727
Matrícula: 4182CHM
Data sinistre: 26/07/2014
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Posteriorment a la formulació de la denúncia, el centre sanitari ha comunicat a la SPC que
l'asseguradora ha acceptat el part d'assistència de la urgència però rebutja el pagament de l'assistència
posterior per falta de nexe causal.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/03/2015 atorgar 20 dies al centre sanitari per presentar
diàleg CAS actualitzat i a l’entitat asseguradora perquè aportés justificació de la ruptura del nexe causal.
Aquesta SPC informa que el centre sanitari ha retirat la reclamació d’aquest expedient per haver-se
produït el corresponent pagament.
Ref. SPC núm: 7511
Centre Sanitari: HOSPITAL COMARCAL SANT ANTONI
Entitat Asseguradora: VERTI ASEGURADORA
Comunicat assistència ID CAS 201400567733
Matrícula: 4182CHM
Data sinistre: 26/07/2014
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Posteriorment a la formulació de la denúncia, el centre sanitari ha comunicat a la SPC que
l'asseguradora ha acceptat el part d'assistència de la urgència però rebutja el pagament de l'assistència
posterior per falta de nexe causal.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/03/2015 atorgar 20 al centre sanitari per presentar
diàleg CAS actualitzat i a l’entitat asseguradora perquè aportés justificació de la ruptura del nexe causal.
Aquesta SPC informa que el centre sanitari ha retirat la reclamació d’aquest expedient per haver-se
produït el corresponent pagament.
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Ref. SPC núm: 7512
Centre Sanitari: HOSPITAL COMARCAL SANT ANTONI
Entitat Asseguradora: VERTI ASEGURADORA
Comunicat assistència ID CAS 201400567730
Matrícula: 4182CHM
Data sinistre: 26/07/2014
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Posteriorment a la formulació de la denúncia, el centre sanitari ha comunicat a la SPC que
l'asseguradora ha acceptat el part d'assistència de la urgència però rebutja el pagament de l'assistència
posterior per falta de nexe causal.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/03/2015 atorgar 20 dies al centre sanitari per presentar
diàleg CAS actualitzat i a l’entitat asseguradora perquè aportés justificació de la ruptura del nexe causal.
Aquesta SPC informa que el centre sanitari ha retirat la reclamació d’aquest expedient per haver-se
produït el corresponent pagament.
Ref. SPC núm: 7513
Centre Sanitari: HOSPITAL COMARCAL SANT ANTONI
Entitat Asseguradora: VERTI ASEGURADORA
Comunicat assistència ID CAS 201400584423
Matrícula: 4182CHM
Data sinistre: 26/07/2014
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Posteriorment a la formulació de la denúncia, el centre sanitari ha comunicat a la SPC que
l'asseguradora ha acceptat el part d'assistència de la urgència però rebutja el pagament de l'assistència
posterior per falta de nexe causal.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/03/2015 atorgar 20 dies al centre sanitari per presentar
diàleg CAS actualitzat i a l’entitat asseguradora perquè aportés justificació de la ruptura del nexe causal.
Aquesta SPC informa que el centre sanitari ha retirat la reclamació d’aquest expedient per haver-se
produït el corresponent pagament.
Ref. SPC núm: 7527
Centre Sanitari: MC MUTUAL
Entitat Asseguradora: LIBERTY
Factures: UN863
Matrícula: 7779DMJ
Data sinistre: 19/03/13
ID CAS: 201300220656
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre derivar a l’assessoria mèdica.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 02/07/2015 que era pertinent el tractament aplicat i l’Entitat
Asseguradora s’hauria de fer càrrec de la facturació reclamada.
L’entitat asseguradora informa que les assistències pertinents ja han estat abonades.
Ref. SPC núm: 7536
Centre Sanitari: Consorci Sanitari del Garraf
Entitat Asseguradora: Axa
Matricula: T 3630-BF
Lesionat:
Data sinistre: 29-08-2014
C/ Bruc, 72-74, planta primera - 08009 Barcelona Tel. (93) 414 71 24 - Fax (93) 414 71 22

11

SPC
Subcomissió Permanent de Catalunya
de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje
ID CAS: 201400649306
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’Entitat Asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26 de març de 2015 que en un termini de 20 dies ambdues
parts aportessin documentació sobre l’accident més actualitzada.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015, que donat que es va aportar un testimoni d’una
tercera persona, que corrobora el sinistre, l’entitat asseguradora havia d’acceptar el comunicat
d’assistència.
Aquesta SPC resol ratificar la resolució adoptada ja que es va dictar amb tots els elements de judici
disponibles.
Ref. SPC núm: 7554
Centre Sanitari: HOSPITAL DE MATARÓ
Entitat Asseguradora: LIBERTY
Factures: 213841
Matrícula: 2966BSZ
Data sinistre: 07/02/2012
IDCAS:201200112595
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que per part del Centre Sanitari s'havien
d'aclarir, en termini de 20 dies, els motius pels quals no es va procedir a facturar mensualment i remetre
els informes mèdics que justifiquin el tractament del lesionat més enllà dels 21 dies de sanitat forense.
Aquesta SPC resol que encara que la sanitat del Forense no ha de condicionar el tractament mèdic que
considera pertinent el Facultatiu, i vist els antecedents d’aquest cas, considerem que només procedeix el
pagament fins a la data 28/02/2012.
Per altra banda, l’al·legació per no haver-se facturat amb caràcter mensual no és correcta, ja que el
Conveni no invalida el pagament i a més la presentació de la factura pot efectuar-se fins al transcurs
d'un any des de l'última assistència continuada.
Ref. SPC núm: 7578
Centre Sanitari: HOSPITAL DE MATARO
Entitat Asseguradora: LINEA DIRECTA
Factures: 250633, 250970, 251581, 252202, 252546, 252948
Matrícula: 3831GMT
Data sinistre:12-05-14
Id Companyia: LINEA DIRECTA
ID CAS:201400359698
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre demanar a l’entitat asseguradora que aporti informes mèdics en un termini de
20 dies i passar a l’assessoria mèdica de la SPC aquest cas.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 02/07/2015 que el tractament pertinent era el de Raquis
Vertebral.
Aquesta SPC resol ratificar-se en la seva resolució anterior, ja que fins el 03/07/2014 no apareix la
omàlgia descrita pel centre sanitari.
Ref. SPC núm: 7590
Centre Sanitari: CENTRO MEDICO DELFOS
Entitat Asseguradora: PELAYO
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Factures: P.A.
Matrícula: 0949CJS
Data sinistre:26/11/2013
IDCAS: 201400311448
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
En base a l’acta de la Comissió Nacional 4/2011 assumpte nº3, el rebuig és adequat a conveni. Aquesta
SPC va resoldre en reunió de data 29/04/2015 que l’entitat asseguradora no havia d’acceptar el
comunicat d’assistència.
Aquesta SPC resol concedir 20 dies al centre sanitari per tal que justifiqui concretament les raons per les
quals es va realitzar aquesta proba donats els antecedents de la pacient i la raó per la qual no es va
realitzar una ressonància oberta.
Ref. SPC núm: 7643
Centre Sanitari: CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
Entitat Asseguradora: REALE SEGUROS
Factures: 14021478
Matrícula: 9118-GLC
Data sinistre: 15/05/2014
ID CAS: 201400377145
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’Entitat Asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC resol en reunió de data 29 d’abril de 2015 que l’entitat asseguradora s’ha de fer càrrec de
la factura reclamada, doncs de la documentació aportada es desprèn que queda justificada l’assistència
facturada.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora per
justificar documentalment la data d’alta del lesionat.
Aquesta SPC resol que no existint cap nova aportació de documentació mèdica, no existeixen motius per
modificar la resolució, que es ratifica.
Ref. SPC núm: 7685
Centre Sanitari: Hosp. Sant Celoni
Entitat Asseguradora: AXA Seguros
Factures: P.A.
Matrícula: 7420FBB
Data sinistre: 28-03-15
IDCAS: 201300252660
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies al centre sanitari per tal que
aportés la documentació necessària per aclarir quina és la data correcta de l’accident, ja que al diàleg
CAS apareix data sinistre 28-03-13 i l’informe d’urgències aportat és de data 25-03-15.
Aquesta SPC resol que la documentació aportada acredita l'assistència prestada i la seva relació amb
l'accident, per la qual cosa AXA ha d'acceptar de comunicat d'assistència.
Ref. SPC núm: 7696
Centre Sanitari: HOSPITAL DE SANT CELONI
Entitat Asseguradora: MUTUA MADRILEÑA
Matrícula: B8539TF
Data sinistre: 28/12/2013
Factura: M1401461
ID CAS: 201400354574
L’entitat asseguradora va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses
C/ Bruc, 72-74, planta primera - 08009 Barcelona Tel. (93) 414 71 24 - Fax (93) 414 71 22

13

SPC
Subcomissió Permanent de Catalunya
de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje
de l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària
derivada d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que el centre sanitari havia d'aclarir, en termini
de 20 dies, els motius que factura per activitat i no per mòdul de raquis vertebral, conforme procediria a
la vista de la informació mèdica.
Aquesta SPC resol que l'entitat asseguradora s'ha de fer càrrec de la factura reclamada a l’haver
justificat la facturació per activitat, tota vegada que el rebuig de l’entitat asseguradora és extemporani.
Ref. SPC núm: 7700
Centre Sanitari: HOSPITAL DE SANT CELONI FP
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: M1202758
Matrícula: 3363DZC
Data sinistre: 26/09/2012
IDCAS: 201200655510
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 29 d’abril de 2015 concedir un termini de 20 dies a l’entitat
asseguradora perquè acredités amb un informe mèdic el seu rebuig de la factura o en cas contrari que la
pagui.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que l’entitat asseguradora s’havia de fer càrrec
del tractament prestat i el TAC realitzat a la urgència, considerant que les al·legacions aportades per
l’entitat asseguradora es basen en consideracions biomecàniques que el facultatiu que realitza la visita
d’urgències ignora i per tant és el seu criteri qui marca quines exploracions cal fer.
Aquesta SPC resol reiterar resolució anterior degut a que l’entitat asseguradora no aporta cap
documentació nova.
Ref. SPC núm: 7706
Centre Sanitari: IRITEB
Entitat Asseguradora: RACC
Factures: 9701 - M.INTERCOMARCAL
Matrícula: 6040FYN
Data sinistre: 09/02/2014
L’entitat asseguradora va presentar reclamació contra el centre sanitari per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 29/04/2015 derivar el cas a la Comissió Nacional.
La Comisión Nacional en reunió de data 01/07/2015 va resoldre:
Expediente 7706: La Comisión recuerda la obligación de los centros adheridos, para que los tratamientos
que se presten en los mismos a lesionados por hechos de la circulación, en los que concurra la
calificación de in itinere, sean tramitados conforme a lo establecido en el Convenio, estipulación 2.1
párrafo 2. Se procede a devolver el expediente a las SPC para su resolución.
Aquesta SPC resol que al prevaldre l’accident de trànsit sobre l’accident laboral, Iriteb ha de reemborsar
a Racc l’import cobrat.
Ref. SPC núm: 7724
Centre Sanitari: HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat Asseguradora: REALE
Factures:1400037287
Lesionat: C07574882
Matrícula: 6103BFM
Data sinistre: 16-03-14
Id Companyia:304108003312
ID CAS:201400339712
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El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC en reunió de data 29/04/2015 i vista l’anotació de l’entitat asseguradora, posterior a la
reclamació, dient que ja ha efectuat el pagament de la fra. esmentada ho notifica al Hospital per la seva
comprovació.
Aquesta SPC resol que s’ha de fer càrrec de la factura reclamada, ja que el centre ha tornat a presentar
l’expedient perquè continua pendent de liquidació i, vistos els informes aportats, queda justificat el
tractament.
Ref. SPC núm: 7743
Centre Sanitari: HOSPITAL SANT JOAN DESPI – MOISES BROGGI
Entitat Asseguradora: FENIX DIRECTO
Factures: 1200023095
Matrícula: 5042HDB
Data sinistre: 09/05/2012
IDCAS:201200368861
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
En reunió de data 16 de juliol de 2015 aquesta SPC va revisar la documentació presentada pel Centre
Sanitari i constatà que no hi constava cap carta que concretés la reclamació que fa ni tampoc els
arguments que presenta per tal que podem resoldre l’expedient. Per tant, es va comunicar al centre
assistencial que deuria presentar de nou aquest cas amb tota la documentació que en el seu dia ja se l’hi
va notificar que era imprescindible.
Aquesta SPC resol en reunió de data 26/11/2015 que al no aportar la documentació sol·licitada es
procededia a arxivar el expedient.
Aquesta SPC resol que l'entitat asseguradora s'ha de fer càrrec de la factura reclamada, ja que el
comunicat d’assistència es va acceptar.

Ref. SPC núm: 7744
Centre Sanitari: HOSPITAL SANT JOAN DESPI – MOISES BROGGI
Entitat Asseguradora: MUTUA MADRILEÑA
Factures: 1400005217
Matrícula: 7506DTX
Data sinistre: 20/12/2013
IDCAS:201300908599
El Centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
En reunió de data 16 de juliol de 2015 aquesta SPC va revisar la documentació presentada pel Centre
Sanitari i constatà que no hi constava cap carta que concretés la reclamació que fa ni tampoc els
arguments que presenta per tal que podem resoldre l’expedient. Per tant, es va comunicar al centre
assistencial que deuria presentar de nou aquest cas amb TOTA la documentació que en el seu dia ja se
l’hi va notificar que era imprescindible.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/0/2015 que, en un termini de 20 dies, l’entitat
asseguradora aportés documentació acreditativa de la primera visita anterior realitzada en l’altre centre.
Aquesta SPC resol que l'entitat asseguradora s'ha de fer càrrec de la factura reclamada, la urgència i la
primera visita són dues prestacions compatibles.

Ref. SPC núm: 7745
Centre Sanitari: HOSPITAL SANT JOAN DESPI – MOISES BROGGI
Entitat Asseguradora: AXA SEGUROS
Factures: 1400050975
Matrícula: 9118BXV
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Data sinistre:09/11/2014
IDCAS:201400818429
El Centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
En reunió de data 16 de juliol de 2015 aquesta SPC va revisar la documentació presentada pel Centre
Sanitari i constatà que no hi constava cap carta que concretés la reclamació que fa ni tampoc els
arguments que presenta per tal que podem resoldre l’expedient. Per tant, es va comunicar al centre
assistencial que deuria presentar de nou aquest cas amb TOTA la documentació que en el seu dia ja se
l’hi va notificar que era imprescindible.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/0/2015 que l’entitat asseguradora s’havia de fer càrrec de
la fra 1400050975 quedant acreditades les prestacions mitjançant informe mèdic. A la vegada que
sol·licitava que el Hospital en un termini de 20 dies aportés la factura 1500013098 a fi de poder verificar
quines prestacions es facturen.
Aquesta SPC resol que l'entitat asseguradora s'ha de fer càrrec de la factura reclamada, ja que queden
acreditades les sessions de rehabilitació facturades.

Ref. SPC núm: 7777
Centre Sanitari: HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Entitat Asseguradora: REALE SEGUROS
Factures: 1202003164
Matrícula: 0063CBW
Data sinistre: 21-01-2012
ID CAS: 201200071397
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 16 de juliol de 2015 requerir al Centre Sanitari que aportés la
factura reclamada, en un termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que revisada tota la documentació aportada per
ambdues parts, l’entitat asseguradora s'havia de fer càrrec de la factura reclamada, quedant justificat el
import facturat en concepte de material ortroprotèsic i pel que fa a les estades l’informe mèdic aportat
per l’entitat asseguradora no justificava suficientment amb criteris mèdics la duració de les estades
hospitalàries.
Aquesta SPC resol reiterar resolució anterior degut a que l’entitat asseguradora no aporta cap
documentació nova.

Ref. SPC núm: 7799
Centre Sanitari: Consorci Sanitari de L’Anoia
Entitat Asseguradora: Direct Seguros
Factures: no
ID CAS: 201500102110
Matrícula: 7262FMY
Data sinistre: 19/01/15
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 16/07/2015 que l'Entitat Asseguradora havia d'acceptar el
comunicat de assistència l'haver-se justificat una assistència 24 hores després de l'accident al CAP de
Vallcarca.
Aquesta SPC resol que l'entitat asseguradora s'ha de fer càrrec de la factura reclamada ja que el centre
ha adjuntat tots els informes.

Ref. SPC núm. 7818
Centre Sanitari: HOSPITAL DOS DE MAIG
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Entitat Asseguradora: AXA
Factures: 1400051000
Matrícula: 8354GPN
Data sinistre: 22.11.2014
ID CAS: 201400868771
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
En reunió de data 16 de juliol de 2015 aquesta SPC va revisar la documentació presentada pel Centre
Sanitari i constatà que no hi constava cap carta que concretés la reclamació que fa ni tampoc els
arguments que presenta per tal que podem resoldre l’expedient. Per tant, es va comunicar al centre
assistencial que deuria presentar de nou aquest cas amb TOTA la documentació que en el seu dia ja se
l’hi va notificar que era imprescindible.
A la vegada que van informar que l’entitat asseguradora ha aportat al·legacions en les que indica que
consideren el lesionat conductor sense vehicle contrari, va sol·licitar que amb el mateix termini aportin
documentació que acrediti l’existència de vehicle contrari.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 que al no aportar la documentació sol·licitada es
procedia a arxivar l’expedient.
Aquesta SPC resol que de la documentació aportada, no es justifica suficientment la intervenció d’un
segon vehicle en sinistre, per la qual cosa, l’entitat asseguradora no ha de fer-se càrrec de la factura
reclamada.
Ref. SPC núm: 7835
Centre Sanitari: HOSPITAL ST CELONI
Entitat: ALLIANZ
Factures:
Matrícula: B9948TC
Data sinistre: 24/05/14
ID CAS: 201400391238
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 16/07/2015 que, l’Entitat Asseguradora acreditava la falta de
Nexe amb criteri d’intensitat mitjançant informe biomecànic, per tant, procedia l’acceptació del
comunicat d’accident per facturar únicament la urgència realitzada.
Aquesta SPC resol reiterar resolució anterior, segons Acta 3/2014 de data 14/5/14 de la Comisión
Nacional, el informe biomecànic no hi ha obligació d’adjuntar-lo al CAS, és suficient aportar-lo a la
Subcomissió.
Ref. SPC núm: 7838
Centre Sanitari: ALTHAIA
Entitat: REALE
Factures: 0930251701, 0930259520, 0930266431
Matrícula: 0976DLG
Data sinistre: 22/04/14
ID CAS: 201400317300
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 16/07/2015 que l’Entitat Asseguradora havia de fer-se càrrec
de els factures reclamades, ja que l’informe mèdic que aportava l’Entitat Asseguradora amb el qual basa
el seu rebuig, no desacreditava el tractament.
Aquesta SPC resol reiterar resolució anterior degut a que l’entitat asseguradora no aporta cap
documentació nova.
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Ref. SPC núm: 7839
Centre Sanitari: ALTHAIA
Entitat: REALE
Factures: 0930251702, 0930259529
Matrícula: 9433BLS
Data sinistre: 11/05/14
ID CAS: 201400351939
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’Entitat Asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 16/07/2015 que l'Entitat Asseguradora s'havia de fer càrrec
de les prestacions sanitàries realitzades fins a la data de la primera comunicació de rebuig 7/10/14.
D’altra banda, es considerava que els documents aportats per l’Entitat Asseguradora no justificaven que
el tractament no fos l’adequat.
Aquesta SPC es ratifica en la seva resolució del passat 16 de juliol en la qual l’entitat asseguradora s’ha
de fer càrrec de les dues factures reclamades que corresponen a la C.E. i RHB d’agost i setembre
degudament justificades amb informe i tenint en compte que el rebuig de Reale es de data 7 d’octubre.
Ref. SPC núm: 7853
Centre Sanitari: CONSORCI SANITARI TERRASSA
Entitat Asseguradora: LINEA DIRECTA ASEG.
Factures: FD1403539, FD1404063, FD1404423
Matrícula: 4723DYG
Data sinistre: 22/06/2014
IDCAS:201400547945
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 16 de juliol de 2015 que el Centre Sanitari hauria d’aportar
en un termini de 20 dies documentació que justifiqués la visita en data 08/07/2014.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 demanar tant a la companyia asseguradora com
a l’Hospital, la documentació que acredités la urgència efectuada a l’Hospital Sant Joan de Deu.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora ha rebutjat correctament per falta de Nexe Cronològic, ja
que l’assistència es produeix un mes després de l’accident i no s’ha pogut demostrar documentalment
cap assistència anterior.
Ref. SPC núm: 7854
Centre Sanitari: HOSPITAL DE PALAMOS
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 2013FH06880, 2013FH07775, 2013FH09138
Matrícula: GI4575BL
Data sinistre: 09/01/2013
IDCAS:201300068769
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 16/07/2015 que l’Entitat Asseguradora s’havia de fer càrrec
de totes les factures reclamades, tota vegada que el rebuig era de data posterior.
Aquesta SPC resol ratificar-se en la seva resolució del passat 16 de Juliol en la qual l’entitat
asseguradora ha d’abonar la facturació reclamada.
Ref. SPC núm: 7865
Centre Sanitari: FGS HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 1407001959
Matrícula: C1163BHX
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Data sinistre:05/05/2014
IDCAS:201400352415
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 16/07/2015 que el Centre Sanitari havia facturat
correctament per activitat, al no haver fet el tractament complert de raquis al seu Centre, per la qual
cosa Reale havia d’abonar la facturació pendent.
Aquesta SPC resol ratificar-se en la seva resolució del passat 16 de juliol, ja que al realitzar la RHB en un
altre Centre correspon facturar per activitat.
Ref. SPC núm: 7867
Centre Sanitari: Cis Cotxeres
Entitat Asseguradora: Reale
Matricula: C2996BBZ
Lesionat: MAEX0770313006
Data sinistre: 19-01-15
Factures reclamades:551500393, 551500602 I 551500760
Ref. CAS: 201500057813
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 16/07/2015 que l’Entitat Asseguradora s’havia de fer càrrec
de les assistències produïdes fins el 12-03-15 i no les posteriors per discontinuïtat en el tractament
rehabilitador.
Aquesta SPC resol ratificar-se en la seva resolució anterior.
Ref. SPC núm: 7872
Centre Sanitari: Hospital Dos de Maig
Entitat Asseguradora: Axa
Matricula: 6875DYW
Lesionat: 200930521
Data sinistre: 28-12-14
Ref. CAS: 201400950854
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
En reunió de data 16 de juliol de 2015 aquesta SPC va revisar la documentació presentada pel Centre
Sanitari i constatà que no hi constava cap carta que concretés la reclamació que fa ni tampoc els
arguments que presenta per tal que podem resoldre l’expedient. Per tant, es va comunicar al centre
assistencial que deuria presentar de nou aquest cas amb TOTA la documentació que en el seu dia ja se
l’hi va notificar que era imprescindible.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 01/10/2015 que la companyia s’havia de fer càrrec de
l’assistència mèdica prestada fins a la data de rebuig (23 de febrer). Així mateix, es sol·licitava a la
companyia que acredités que la segona matricula aportada per l’Hospital no es assegurada a la seva
entitat.
Aquesta SPC resol que no procedeix abonar la factura 1500019026, ja que queda acreditat que l’entitat
asseguradora no té assegurat aquest vehicle.
Ref. SPC núm: 7883
Centre Sanitari: Hospital Dos de Maig
Entitat Asseguradora: Reale
Matricula: 6905GKF
Lesionat: U00857488
Data sinistre: 16-10-14
Ref. CAS: 201400753361

C/ Bruc, 72-74, planta primera - 08009 Barcelona Tel. (93) 414 71 24 - Fax (93) 414 71 22

19

SPC
Subcomissió Permanent de Catalunya
de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
En reunió de data 16 de juliol de 2015 aquesta SPC va revisar la documentació presentada pel Centre
Sanitari i constatà que no hi constava cap carta que concretés la reclamació que fa ni tampoc els
arguments que presenta per tal que podem resoldre l’expedient. Per tant, es va comunicar al centre
assistencial que deuria presentar de nou aquest cas amb TOTA la documentació que en el seu dia ja se
l’hi va notificar que era imprescindible.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 que no havent-se aportat, malgrat
reiteradament haver-se-li reclamat, per part del Centre Sanitari l’escrit amb el raonament i l’abast de la
seva reclamació, tancar aquest expedient i si de cas s’hauria de presentar de nou obrint-se un nou
expedient, quan es rebés tota la documentació ja demanada (en un únic arxiu pdf).
Aquesta SPC resol que vista la documentació aportada, la companyia Reale s’ha de fer càrrec de les
factures pendents fins a 31 de desembre, ja que la data en que comunica una possible estabilització es
posterior.
Ref. SPC núm: 7887
Centre Sanitari: Fundació Hosp. Esperit Sant
Entitat Asseguradora: Catalana Occidente
Factures: P.A.
Matrícula: B5320UZ
Data sinistre:31-03-15
IDCAS: 201500252860
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies al centre hospitalari per tal que
aportés els informes mèdics que acreditessin l’assistència de la lesionada.
Aquesta SPC resol que vista la documentació aportada, l’entitat asseguradora ha d’acceptar el comunicat
d’assistència per tal que el centre sanitari pugui facturar l’assistència prestada fins a la data del rebuig.
Ref. SPC núm: 7895
Centre Sanitari: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 14/4532
Matrícula: B7463TP
Data sinistre: 23-07-14
IDCAS: 201400564847
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies a la companyia Reale per tal que
acredités documentalment que el lesionat no era el conductor del vehicle en el moment de l’accident o,
en cas contrari, que acceptés el P.A.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora ha d’acceptar el comunicat d’assistència ja que no ha
aportat la documentació sol·licitada per aquesta SPC.
Ref. SPC núm: 7898
Centre Sanitari: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Entitat Asseguradora: SegurCaixa
Factures:. 14/839
Matrícula: 3214BGD
Data sinistre:31-10-13
IDCAS: 201300785140
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
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de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora
Segurcaixa per aportés un informe de biomecànica per tal de justificar la falta de nexe causal per criteri
d’intensitat, donat que una vegada analitzat el document aportat, no justificava el rebuig de nexe.
Aquesta SPC resol l’entitat asseguradora ha d’acceptar el comunicat d’assistència ja que no han aportat
l’informe de biomecànica que havia sol·licitat aquesta SPC.
Ref. SPC núm: 7914
Centre Sanitari: MC Mutual Copernico
Entitat Asseguradora: Axa
IDCAS: 201400439820
Factures:
Matrícula: 6661 HPS
Data sinistre: 11-03-2014
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies al centre per justificar
documentalment la continuïtat de tractament de les lesions descrites, des de la data d’accident
(11/03/2014) fins a la data que visita per primera vegada al lesionat (30/05/2014).
Aquesta SPC resol que una vegada vista la documentació aportada per MC Mutual no queda acreditada
la continuïtat del tractament. No hi consten a l’informe, ni les visites efectuades, ni l’informe de la prova
realitzada (RNM), ni tractament realitzat fins el 30 de maig 2014.
Ref. SPC núm: 7921
Centre Sanitari: Consorci Sanitari de l’Anoia
Entitat Asseguradora: Reale
IDCAS: 201400922112
Factures: 15020517
Matrícula: 2225 FYD
Data sinistre: 07-12-2014
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora per
justificar documentalment el tractament i visites realitzades a l’altre centre.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora s’ha de fer càrrec de la factura reclamada, ja que els
informes mèdics aportats corresponen a visites posteriors (10 i 24 de febrer 2015) a les de la factura
(16 desembre 2014 i 21 gener 2015).
Ref. SPC núm: 7925
Centre Sanitari: Consorci Sanitari de Terrassa
Entitat Asseguradora: Admiral Insurance
IDCAS: 201500134754
Factures: FD1502056
Matrícula: 8880 DTF
Data sinistre: 15-02-2015
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora per tal
que adjuntés informe mèdic complementari.
Aquesta SPC resol que ja que l’entitat asseguradora no ha aportat la documentació sol·licitada,
únicament ha enviat novament un informe de peritatge, haurà d’abonar la factura reclamada.
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Ref. SPC núm: 7947
Centre Sanitari: Hospital Sta. Creu i St. Pau
Entitat Asseguradora: Axa Seguros
Data sinistre: 25-03-2014
Matrícula: 4688-HMC
Ref. Cia: 9925510422
L’hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora reclamant les despeses de l’expedient de
referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents de
trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies al centre assistencial per aportar
informe mèdic justificatiu de la prestació que reclamava.
Aquesta SPC resol que vist l’informe aportat pel centre sanitari, el tractament és adequat tota vegada
que correspon a cirurgia plàstica i reparadora i per tant, l’entitat asseguradora s’ha de fer càrrec de la
facturació reclamada.
Ref. SPC núm: 7950
Centre Sanitari: Clinicas Mutual Midat Cyclops Copernic
Entitat Asseguradora: Axa Seguros
Data sinistre: 18-11-2014
Matrícula: TF-9875-BD
ID CAS 201500227764
L’hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora reclamant les despeses de l’expedient de
referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents de
trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies a M.C. Mutual per tal que enviés
informació mèdica completa del lesionat, amb la finalitat de verificar que no existeix interrupció en el
nexe causal cronològic.
Aquesta SPC resol que vistos els informes aportats, el tractament aplicat no es correspondria a lesions
derivades de l’accident de trànsit, per la qual cosa, l’entitat assegurador no s’ha de fer càrrec de la
facturació reclamada.
Ref. SPC núm: 7958
Centre Sanitari: Hospital General de l’Hospitalet
Entitat Asseguradora: Zurich
Data sinistre: 13-02-2015
Matrícula: C-4886-BTF
Ref. Cia: 0133291336
L’hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora reclamant les despeses de l’expedient de
referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents de
trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 sol·licitar al centre que acredités l'especialitat de
interconsulta per verificar la procedència de la seva reclamació.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora s’ha de càrrec de la visita facturada tota vegada que la
interconsulta la va efectuar el metge rehabilitador i ja constava l’informe a CAS.
Ref. SPC núm: 7963
Centre Sanitari: Consorci Sanitari del Garraf (St. Camil)
Entitat Asseguradora: Direct
Data sinistre: 12-02-2015
Matrícula: 5166-BPR
Id. Cas 2015001894819
L’hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora reclamant les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.

C/ Bruc, 72-74, planta primera - 08009 Barcelona Tel. (93) 414 71 24 - Fax (93) 414 71 22

22

SPC
Subcomissió Permanent de Catalunya
de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje

Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar un termini de 20 dies per tal que el centre
sanitari aportés tots els informes mèdics.
Aquesta SPC resol que és correcte el rebuig per part de l’entitat asseguradora, i per tant, no s’ha de fer
càrrec de la factura reclamada.
Ref. SPC núm: 7990
Centre Sanitari: MUTUAL MIDAT CYCLOPS-COPERNIC
Entitat Asseguradora: SEGURCAIXA
Factures: UN1732
Matrícula: 2368CFH
Data sinistre: 14/08/14
ID CAS: 201400731827
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 que en un termini de 20 dies el centre sanitari
aportés informes complets que acreditin la continuïtat de tractament entre el 14/8/14 i 9/10/14
(assistències prestades per MC-Rubi).
Aquesta SPC resol que el centre sanitari haurà de refer la facturació excloent el període d’internament en
el centre per considerar-se que no és justificat el tractament.
Ref. SPC núm: 8003
Centre Sanitari: CONSORCI SANITARI GARRAF
Entitat Asseguradora: MMA
Factures:C3501836
Matrícula: B6311VT
Data sinistre: 03/02/2015
IDCAS:201500103738
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora, per que
aportés informe dels seus serveis mèdics que acreditessin el seu rebuig per falta de nexe cronològic. Així
mateix, al centre sanitari a que aportés el informes de seguiment efectuats a la seva C.E.
Aquesta SPC resol que de la documentació aportada cal aplicar facturació per Modul Raquis Vertebral.
Ref. SPC núm: 8013
Centre Sanitari: CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 15021031
Matrícula: B4404US
Data sinistre: 19/05/2015
IDCAS:201500405748
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies al centre sanitari per tal de que
aportés informe de la visita de urgències, i a l’entitat asseguradora Reale que aportés documentació que
acredités la data de la visita facturada per l’Hospital de Bellvitge.
Aquesta SPC resol que no havent aportat l’entitat asseguradora el document a on hi consti el dia de
l’assistència al Hospital de Bellvitge haurà d’abonar la urgència facturada.
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Centre Sanitari: HOSPITAL FREMAP BARCELONA
Entitat Asseguradora: PELAYO
Factures: 201408821329-201408821427-201408821769-2014088297
Matrícula: C7322BTB
Data sinistre: 05/05/2014
IDCAS:201400364486
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 que, una vegada vista la documentació
aportada, la intervenció efectuada venia derivada de l’accident, per tant, l’entitat asseguradora s’havia
de fer càrrec de les factures reclamades.
Aquesta SPC resol ratificar-se en la seva resolució anterior, manifestant expressament que no procedeix
derivar l’expedient a la Comisión Nacional.
Ref. SPC núm: 8022
Centre Sanitari: FUNDACIO HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
Factures: T201500684
Matrícula: 7972DNB
Data sinistre:21/11/2014
IDCAS:201400869124
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015 que era correcta la facturació dels tres mòduls
quirúrgics. Restava per justificar les transfusions de sang facturades, per tant, donava 20 dies al centre
sanitari per tal que ho justifiqués.
L’entitat asseguradora informa que la factura està pagada.
Ref. SPC núm: 8026
Centre Sanitari: Consorci San. Garraf (SANT CAMIL)
Entitat Asseguradora: Reale
Matricula: 7320GPF
Lesionat: 172260
Data sinistre: 04-04-15
Ref. CAS: 201500270628
Fra. C3502318
El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Donat que les al·legacions de Reale varen ser presentades fora de termini, que del informes del centre
es derivava que no era mòdul raquis i que l’entitat asseguradora va continuar abonant les factures
posteriors “per activitat”, aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26/11/2015, que també havien
d’abonar la factura reclamada.
El centre sanitari informa que el passat 15/01/16 ja va ser abonada la factura reclamada.
Ref. SPC núm: 8043
Centre Sanitari: Fremap
Entitat Asseguradora: Helvetia
Matricula: 3103GGP
Lesionat: X9715940G
Data sinistre: 23-02-13
Ref. CAS: 201300189771
Fra.
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El Centre Sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat
Donat que de la documentació aportada no es podia analitzar a fons el cas, aquesta SPC va resoldre en
reunió de data 26/11/2015 donar un termini de 20 dies a ambdues parts per que portessin tota la
documentació (comunicat d’assistència, fres, informes i altres documents que s’hagin intercanviat les
parts).
Aquesta SPC resol arxivar aquest expedient, tota vegada que cap de les dues parts ha enviat cap
documentació.
Segon.- Assumptes sobrevinguts
a.

Cas 8142, esmena error de transcripció anterior reunió

Aquesta SPC, en l’acta número 154 de data 13/01/2016, va resoldre aquest cas, però per error va fer
constar el número de registre de l’SPC 8143 en comptes del 8142.
On posava:
8143
Ha de dir:
8142
La resolució correcta és la següent:
Ref. SPC núm: 8142
Centre Sanitari: ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA
Entitat Asseguradora: PELAYO
Factures: 0930285098
Matrícula:3345GVD
Data sinistre: 22/08/14
IDCAS: 201400615916
El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora s’ha de fer càrrec de la factura reclamada, el rebuig és
posterior a l’alta mèdica.
b.

Cas 8066, esmena anterior reunió

Aquesta SPC, en l’acta número 154 de data 13/01/2016, va resoldre aquest cas, però per error només
va fer constar a la capçalera de l’assumpte les factures: 2015146741 - 2015147048, deixant-se sense
indicar la factura: 2015181406, que va ser presentada a aquesta SPC com a ampliació pel centre sanitari
en data 23/12/2015.
On posava:
Factures: 2015146741 - 2015147048
Ha de dir:
Factures: 2015146741, 2015147048 i 2015181406
La resolució correcta és la següent:
Ref. SPC núm: 8066
Centre Sanitari: PARC SANITARI ST. JOAN DE DEU
Entitat Asseguradora: AXA SEGUROS
Factures: 2015146741, 2015147048 i 2015181406
Matrícula: 5898BVC
Data sinistre: 11-03-2015
IDCAS: 201500201105
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El centre sanitari va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de
l’expedient de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada
d’accidents de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora s’ha de fer càrrec de les factures reclamades i per altra
banda, s’ha d’advertir al centre sanitari que hauria de facturar i informar mensualment segons marca el
Conveni.
c.

Cas 6623

Ref. SPC núm.: 6623
Centre Sanitari: MC MUTUAL
Entitat Asseguradora: MUTUA MADRILEÑA
Data sinistre: 16.07.2010
Matrícula: B-2892-VT
Lesionat: ECL
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 18/12/2013 donar un termini de 20 dies a la Companyia
perquè presenti les al·legacions que consideri oportunes.
No constant que l’entitat asseguradora presentés la documentació sol·licitada aquesta SPC resol que
hauran d’abonar la factura reclamada.
d.

Cas 6624

Ref. SPC núm.: 6624
Centre Sanitari: MC MUTUAL
Entitat Asseguradora: MUTUA MADRILEÑA
Matrícula: 6456DTF
Data sinistre: 23/09/2010
Lesionat: SBE
Factura: AS/29590
L’Hospital va presentar reclamació contra l’entitat asseguradora per no pagar les despeses de l’expedient
de referència, en virtut del que disposa l’actual Conveni Marc d’Assistència Sanitària derivada d’accidents
de trànsit per al sector privat.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 18/12/2013 instar a la Companyia que presenti en un termini
de 20 dies les al·legacions que consideri oportunes.
No constant que l’entitat asseguradora presentés la documentació sol·licitada aquesta SPC resol que
hauran d’abonar la factura reclamada.
e.

Resolucions dels casos 7058 i 7059 casos enviats a la Comisión Nacional tractats en reunió de data
14 d’octubre de 2015.

Aquesta SPC va resoldre en reunió del passat 02/07/2015 (acta 150) derivar els assumpte 7058 i 7059 a
la Comisión Nacional, que en reunió de data 14/10/2015 va resoldre el següent (còpia literal):
ASUNTO Nº 8.- SPC: 7058 Y 7059 (FUNDACIÓ MIQUEL COSTA-HOSPITAL DE PALAMOS/ALLIANZ)
Una vez examinados los casos por la comisión médica, se acuerda la procedencia del pago por parte de
la entidad aseguradora.
f.

Proposta adhesió centre sanitari. Vista la documentació aportada pel centre sol·licitant relacionat en
el quadre que segueix, aquesta SPC proposa a la Comisión Nacional, l’adhesió del referit centre al
Conveni Marc d’assistència sanitària derivada d’accidents de trànsit per a l’exercici 2013 (sector privat),
en el grup que s’esmenta.
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Tercer.- Aprovació de l’acta número 155
En aquesta mateixa reunió queda aprovada la present acta 155 celebrada en el dia d’avui.
Quart.- Altres temes d’interès:

1.

S’acorda convocar la propera reunió ordinària de la SPC pel proper dia 30 de març de 2016,
a les 9.30 hores, a la seu de la Unió Catalana d’Hospitals.

Els assistents aixequen la sessió a les 14:10 hores, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau dels assistents
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