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Barcelona, essent les 9.30 hores del dia 1 de juny 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 nous
Assumptes sobrevinguts
a.
b.

Esmena acta 157
Cas 8516, esmena acta 154

c.

Cas 7685 certificat d’incompliment

d.

Proposta adhesió centre sanitari:
SERVEIS MÈDICS PENEDES

e.

Canvi de denominació centre sanitari

Aprovació de l’acta núm. 158 d’aquesta reunió, si s’escau
Altres temes d’interès

Desenvolupament de la sessió
Primer. Estudi i resolució de casos nous relacionats a la convocatòria de l’SPC

CASOS DERIVATS A ASSESSORIA MÈDICA, 20 DIES I AL.LEGACIONS

CASOS DERIVATS A ASSESSORIA MÈDICA
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Ref. SPC núm: 6761
Centre Sanitari: Mutua Terrassa
Entitat Asseguradora: Segurcaixa
Data sinistre: 26/10/12
Lesionat: APM
Matrícula: b0939WJ
ID CAS: 201200749121
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 a la reunió del 26 de maig de 2014, sol·licitar a la companyia que aporti en un
termini de 20 dies informació mèdica que acrediti la seva argumentació.
Aquesta SPC va resoldre a la reunió del 17 de juliol de 2014, ja que la companyia no ha aportat la
documentació sol·licitada, s’ha de fer càrrec de les factures reclamades.
Aquesta SPC resol en reunió de data 14 de gener de 2015 que atès que ja se li va concedir un termini a
la companyia per presentar les al·legacions que creies oportunes i al no fer-ho, ens ratifiquem en
l’anterior resolució de 17 de juliol de 2014.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 26 de novembre de 2015 que l’haver acreditat l’entitat
asseguradora que el dia 15/7/14 havia aportat els informes mèdics, es procedia a anul·lar les resolucions
anteriors i es derivava el cas a l’assessoria mèdica perquè pogués valorar si la lesió és conseqüència de
l’accident.
Aquesta SPC resol que és mòdul i la patologia de l’espatlla era anterior a l’accident, per tant, procedeix
la facturació de Mòdul Raquis.
Ref. SPC núm: 7328
Centre Sanitari: CONSORCI SANITARI DEL ALT PENEDES
Entitat Asseguradora: LIBERTY
Factures: 13/5672, 13/6110, 13/6113, 13/6114, 136115, I 13/616
Matrícula: 3403GLL
Data sinistre: 15-03-12
ID CAS: 201200190912
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 de febrer de 2015 que l’entitat asseguradora aportés en
un termini de 20 dies les al·legacions que hi cregués convenients per resoldre el cas.
Aquesta SPC resol que és correcta la facturació fins a la data 16/08/2012.
Ref. SPC núm: 7539
Centre Sanitari: Fundació Hospital Asil de Granollers
Entitat Asseguradora: Fiatc
Matricula: C-9758-BTL
Lesionat:
Data sinistre: 10-10-2013
ID CAS: 201300725620
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 el centre
sanitari aportés tota la documentació adjuntada al diàleg CAS, especialment els documents de la
companyia adjuntats el dia 10/1/14 i 5/3/14 (867).
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 1 d’octubre de 2015 traslladar l’expedient a Assessoria
Mèdica.

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

2

SPC
Subcomissió Permanent de Catalunya
de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje
Aquesta SPC resol que és correcta la facturació emesa.
Ref. SPC núm: 7595
Centre Sanitari: CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
Factures: FD14-04347, FD14-04966
Matrícula: 1957BBY
Data sinistre: 12/07/2014
ID CAS:201400521994
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 29 d’abril de 2015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora
perquè aportés informe mèdic que acrediti el seu rebuig a la intervenció quirúrgica del canell.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 1 d’octubre de 2015 sol·licitar valoració del cas a l'assessoria
mèdica.
Aquesta SPC resol que és correcta la facturació emesa.
Ref. SPC núm: 7702
Centre Sanitari: FGS HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Entitat Asseguradora: AXA
Factures:1310001806,1310001973,1310002074,1311000250,131000343,1311001931,13110
02043,1312001165,1312001862,1312001883,1401001485,1401001687,1402002213 i 1402
002274.
Matrícula: 3344HKB
Data sinistre: 19/04/2013
IDCAS: 201300287521
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 la
companyia perquè acredités documentalment amb informe mèdic el seu rebuig i al centre sanitari
perquè aportés informació mèdica anterior a la intervenció, informes C.E. i informes de proves
diagnòstiques efectuades.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 1 d’octubre de 2015 derivar a l’assessoria mèdica a fi de
valorar si la lesió a l’espatlla és conseqüència de l’accident.
Aquesta SPC resol que és correcta la facturació fins al primer rebuig de data 5/11/2013.
Ref. SPC núm: 7708
Centre Sanitari: FGS HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Entitat Asseguradora: FIATC
Factures: 1309001342,1309001545,1310001724,1310001977,1311001735,1311001878
Matrícula: 9620DZG
Data sinistre: 14/05/2013
IDCAS: 201300356035
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 aportés informe dels seus serveis mèdics o bé que acceptés la facturació pendent.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 1 d’octubre de 2015 derivar a l’assessoria mèdica.
Aclarir que en el Conveni vigent a la data del sinistre no era obligatori tramitar reclamació prèvia a
interlocutor per remetre a Subcomissió.

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

3

SPC
Subcomissió Permanent de Catalunya
de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje
Aquesta SPC resol que és correcta la facturació emesa pel tractament de la fractura, fins el 23/01/2014,
i no la lumbàlgia.
Ref. SPC núm: 7957
Centre Sanitari: Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet
Entitat Asseguradora: Reale
Data sinistre: 13-01-2015
Matrícula: C-2665-BPN
Id. Cas 201500055357
El centre sanitari 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 de novembre de 2015 valorar el cas en sessió amb
assessoria mèdica.
Aquesta SPC resol que és procedent l’acceptació de la a facturació reclamada.

Ref. SPC núm.: 6793
Centre Sanitari: HOSPITAL PLATO FUNDACIO PRIVADA
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
Matrícula: B-4722-TG
Data sinistre: 07-08-2009
Lesionat: RHH
Factures 4:2010:000011 Y 4:2010:000197
Aquesta SPC va resoldre a la seva reunió de 17 de juliol de 2014, demanar a l’hospital que acrediti
documentalment en un termini de 20 dies l’enviament de les factures i a la companyia que justifiqui la
seva al·legació en el mateix termini.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 22 d’octubre de 2014 arxivar el cas atès que cap de les dues
parts havien aportat la documentació sol·licitada.
Aquesta SPC resol que, vista la documentació aportada, no queda acreditada la reclamació per part de
del centre sanitari en un termini de dos anys, per tant, no procedeix l’abonament de la facturació
reclamada.
Ref. SPC núm.: 6799
Centre Sanitari: HOSPITAL PLATO FUNDACIO PRIVADA
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
Matrícula: B-2161-SW
Data sinistre: 15/07/2011
Lesionat: MPF
Factures 4:2011:001767, 4:2011:002345, 4:2011: 2623, 4:2011:002878, 4:2012:000096 Y
4:2012:000378
Aquesta SPC va resoldre a la seva reunió de 17 de juliol de 2014, demanar a l’hospital que acrediti
documentalment en un termini de 20 dies l’enviament de les factures i a la companyia que justifiqui la
seva al·legació en el mateix termini.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 22 d’octubre de 2014, que era pertinent la facturació del
mòdul raquis.
Aquesta SPC resol ratificar-se en la seva resolució que procedeix la facturació del mòdul raquis.

Ref. SPC núm: 6802
Centre Sanitari: HOSPITAL PLATO FUNDACIO PRIVADA
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
Data sinistre: 08.10.2010
Lesionat: VSR
Matrícula: 3873-CTB
Factures reclamades: 4:2011:001210 Y 4:2011:001788
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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.
A la reunió de 17 de setembre de 2014 aquesta SPC resol, donar 20 dies al centre perquè acrediti
documentalment l’enviament dins els terminis fixats pel conveni de la factura 4:2011:001210 i la resposta als
aclariments sol·licitats per la companyia en data 05.09.2011 de la factura 4:2011:001788.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 5 de novembre de 2014 que segons el punt 3 de l’apartat altres
temes d’interès de l’ordre del dia, aquest expedient restava pendent la seva revisió per part de la clínica
Plató.
Aquesta SPC resol que procedeix l’acceptació del tractament efectuat i en canvi, no procedeix la facturació del
material de pròtesi.
Ref. SPC núm: 6805
Centre Sanitari: HOSPITAL PLATO FUNDACIO PRIVADA
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
Data sinistre: 15-09-2011
Lesionat: MVB
Matrícula: 3300-DMF
Factures reclamades: 4:2011:002549, 4:2011:002810 Y 4:2012:000256
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.
A la reunió de 17 de setembre de 2014 aquesta SPC resol donar 20 dies al centre perquè presenti
documentalment el motiu de la seva reclamació i a la companyia les al·legacions que cregui oportunes.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 5 de novembre de 2014 que segons el punt 3 de l’apartat altres
temes d’interès de l’ordre del dia, aquest expedient resta pendent la seva revisió per part de la clínica Plató.
Aquesta SPC resol que no procedeix la facturació de l’hospitalització revisada la documentació mèdica
aportada per ambdues parts, en canvi, procedeix l’acceptació de la factura 2011:002549 i la 4:2011:002810.

Ref. SPC núm: 6813
Centre Sanitari: MÚTUA DE TERRASSA
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
Data sinistre: 24.04.2013
Lesionat: SNA
Matrícula: 0984BFG
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.
A la reunió de 17 de setembre de 2014 aquesta SPC resol 20 dies a la companyia perquè acrediti
documentalment el motiu del seu rebuig.
Revisada la documentació aportada, aquesta SPC va resoldre en reunió de data 5 de novembre de 2014 que
era pertinent la facturació de totes les assistències excepte les relacionades amb la cervicalgia.
Aquesta SPC informa que l’entitat asseguradora indica que la factura està acceptada.

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
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.
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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 va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2016 donar 20 dies a l’entitat asseguradora
per tal que justifiqués el motiu pel qual no han pagat la factura pendent o en cas contrari que l’abonin.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora ha d’abonar la factura pendent, al no haver aportat la
documentació sol·licitada.

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 va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2016 donar 20 dies a l’entitat asseguradora
per tal que justifiqués el motiu pel qual no han pagat la factura pendent o en cas contrari que l’abonin.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora s’ha de fer càrrec de la factura reclamada, ja que les
prestacions facturades (maig 2013) son anteriors a la data de rebuig (Octubre 2013).

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 va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2016 derivar aquest assumpte a la Comisión
Nacional.
En data 26/02/2016 l’entitat asseguradora sol·licita aclariment respecte al motiu pel qual s’ha enviat a la
Comisión Nacional.
Aquesta SPC resol degut a les al·legacions presentades per el Centre Mèdic Delfos, aquesta SPC va
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resoldre enviar aquest expedient a la Comisión Nacional.
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 va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2016 que, donat que en el seu dia es va
acceptar l’abonament de la factura per prestacions, ara no procedia que es retorni una factura abonada
voluntàriament perquè s’ha revisat l’assumpte i s’han adonat que es tracta d’un MRV.
Aquesta SPC aclareix que les factures a que fem referència en la seva resolució de data 18 de febrer son
la 09313 i la 00314.
Ref. SPC núm: 7199
Centre Sanitari: HOSPITAL ST JOAN DESPÍ MOISÈS BROGGI
Entitat Asseguradora: AXA
ID CAS 201000557364
Matrícula: B0096TK
Data sinistre: 27/11/2010
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, l’entitat asseguradora
haurà d'aportar documentació que acrediti les seves al·legacions, tot això en el termini de 20 dies.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 27 de maig de 2015 arxivar la denúncia ja que el centre
sanitari no va presentat documentació addicional i l’entitat asseguradora al·lega l’existència d’un possible
error material en la identificació de la posició del lesionat en l’accident.
Aquesta SPC resol, vista la documentació aportada pel centre sanitari, atorgar un termini de 20 dies a
l’entitat asseguradora, per tal de que presenti les al·legacions que cregui oportunes.
Ref. SPC núm: 7215
Centre Sanitari: CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL. HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat: AXA
Matrícula: 4194FKW
Data sinistre: 22.12.2013
ID CAS: 201400072009
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 27 de maig de 2015, donat que el centre sanitari no va
aportat la documentació sol·licitada, arxivar el cas.
Aquesta SPC resol que procedeix l’acceptació del comunicat d’accident per part de l’entitat asseguradora
doncs el motiu de rebuig del comunicat es per vehicle no assegurat, i el centre justifica mitjançant rebut
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que el vehicle està assegurat a AXA en la data de sinistre.
Ref. SPC núm: 7217
Centre Sanitari: CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL. HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat: ALLIANZ
Matrícula: 3127HRP
Data sinistre: 16.01.2014
ID CAS: 201400058664
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 27 de maig de 2015, donat que el centre sanitari no va
aportat la documentació sol·licitada, arxivar el cas.
Aquesta SPC indica que l’entitat asseguradora informa que finalment ha estat acceptat el P.A.
Ref. SPC núm: 7310
Centre Sanitari: HOSPITAL DEL MAR
Entitat Asseguradora: FIATC
Factures: 1401494
Matrícula: 1298GPN
Data sinistre: 26-12-13
ID CAS: 201400001273
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 de febrer de 2015, que l’argumentació al·legada per
l’hospital visita de interconsulta no és justificava ja que les visites anteriors en aquest centre eren del
mateix servei. Per tant, l’entitat asseguradora no havia de pagar la visita del 13-01-14.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora s’ha de fer càrrec de l’interconsulta reclamada per el
centre, doncs aquesta va ser realitzada pel servei d’OFTALMOLOGIA tal i com es va derivar al pacient
amb l’informe d’alta d’hospitalització; i la VISITA realitzada posterior a l’alta d’hospitalització era del
servei de NEUROCIRURGIA:
-Ingrés al servei de NEUROCIRURGIA de HOSPITAL DEL MAR del 26/12/13 al 31/12/13
-Interconsulta a OFTALMOLOGIA de HOSPITAL ESPERANÇA el 08/01/14.
-Visita a NEUROCIRURGIA de HOSPITAL DEL MAR el 13/01/14 (alta).
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 complert el termini establert pel Conveni per la confirmació del mòdul
raquis vertebral.
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Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2016, 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 havia interrupció del nexe cronològic i per tant Reale havia
d'acceptar el comunicat d’assistència.
Aquesta SPC resol que ens mantenim en la resolució de 18-02-2016 en haver-se acreditat que la
urgència va ser realitzada el 23.07.2014 en Hospital Sant Antoni Abad i el 07.08.2014 prossegueix
assistència a l’Hospital de Sant Camil, que no hi havia interrupció del nexe cronològic i per tant Reale
havia d'acceptar el comunicat d’assistència.
Ref. SPC núm: 7590
Centre Sanitari: CENTRO MEDICO DELFOS
Entitat Asseguradora: PELAYO
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 va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2016 concedir 20 dies al centre sanitari per
tal que justifiqués 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.
Aquesta SPC resol que, vistos els informes mèdics aportats pel centre sanitari, s’atorga un termini de 20
dies al centre sanitari per tal que aporti l’informe que justifiqui la petició per part de Pelayo de la
ressonància, conforme es recull en la manifestació tercera del seu escrit del 25/05/2016.
Ref. SPC núm: 7721
Centre Sanitari: HOSPITAL DOS DE MAIG
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
Factures: 1400015821
Lesionat: 262575
Matrícula: 8234DWL
Data sinistre: 04-12-13
Id Companyia: 530116476
Id CAS: 201300878473
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 és procedent l’acceptació de la facturació fins a la data de rebuig (29/04/2014).
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
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
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reclamació, dient que ja ha efectuat el pagament de la fra. esmentada ho notifica al Hospital per la seva
comprovació.
Aquesta SPC en reunió de data 18 de febrer de 2016 va resoldre que l’entitat asseguradora s’havia de
fer càrrec de la factura reclamada, ja que el centre havia tornat a presentar l’expedient perquè
continuava pendent de liquidació i, vistos els informes aportats, quedava justificat el tractament.
Aquesta SPC resol reiterar-se en la resolució d’aquesta SPC de data 18/02/16, i l’entitat asseguradora
REALE s’ha de fer càrrec de la factura reclamada.
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 va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2016 reiterar resolució anterior degut a que
l’entitat asseguradora no aportava cap documentació nova.
Aquesta SPC resol reiterar-se en la resolució d’aquesta SPC de data 18/02/16, deixant constància que,
segons diàleg CAS, l’enviament de la factura per part del centre es va produir el 20/03/2012, el rebuig
per part de l’entitat asseguradora el 16/04/2012 i la reclamació a aquesta SPC per part del centre el
07/04/2015, per tant, no han transcorregut els 2 anys que marca el conveni per reclamar la factura.
Ref. SPC núm: 7811
Centre Sanitari: CENTRO MEDICINA CORRECTIVA
Entitat Asseguradora: MUTUA MADRILEÑA
Matrícula: 7510FNB
Data sinistre: 19-12-13
IDCAS: 201400009002
Ref. sin. Asseguradora: 13161712013
Ref sin. Centre Sanitari: 1316171/2013
Fres.: 2014204, 2014500, 2014501
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 30 de març de 2016 demana, en el termini de 20 dies, a l’entitat
asseguradora que argumenti documentalment el seu rebuig i que el centre sanitari anul·li la fra.
2014501 tota vegada que la data de la visita es la mateixa que la de la fra. 2014500.
Aquesta SPC resol, a la vista de la documentació aportada, que procedeix el pagament de les factures:
2014500 i 2014204. S’ha anul·lat la factura: 2014501.
Ref. SPC núm: 7814
Centre Sanitari: Hospital Dos de Maig
Entitat Asseguradora: Mapfre
Factures: 1400045615
ID CAS: 201400242696
Matrícula: 4826BTM
Data sinistre: 25/03/14
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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 16 de juliol de 2015 resol que l'Entitat Asseguradora s'havia de fer càrrec
de l'import justificat de despeses ortoprotètics (196 €) i al Centre Sanitari justificar la resta, mitjançant
el sistema CAS.
Aquesta SPC resol esmenar la seva resolució de 16 de juliol de 2015, en el sentit que no correspon la
facturació reclamada tota vegada que no és material ortoprotèsic.

Ref. SPC núm: 7836
Centre Sanitari: HOSPITAL DE SANT CELONI
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
P.A.
Matrícula: B9948TC
Data sinistre: 24-05-2014
IDCAS: 201400391242
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 13 de gener de 2016 que quedava acreditada la falta de
Nexe per criteri de Intensitat amb l’informe biomecànic aportat. Per la qual cosa Allianz havia d’acceptar
el comunicat d’assistència per tal que el Centre Sanitari pogués facturar únicament la urgència.
Aquesta SPC ha de ratificar-se la resolució de la SPC de data 13.01.2016 en el sentit que havia de
acceptar-se part d'assistència perquè el Centre pogués facturar la visita d’urgència. El informe de
biomecànica aportat per l'asseguradora va ser examinat abans de dictar la resolució, havent de recordar
que l'esmentat informe, d'acord amb el determinat per part de la Comissió Nacional, cal aportar-lo a la
Subcomissió, com així va fet l'asseguradora
Ref. SPC núm: 7887
Centre Sanitari: Fundació Hosp. Esperit Sant
Entitat Asseguradora: Catalana Occidente
Factures: 20130215 y 20081115
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 va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2016 que vista la documentació aportada,
l’entitat asseguradora havia d’acceptar el comunicat d’assistència per tal que el centre sanitari pogués
facturar l’assistència prestada fins a la data del rebuig.
Aquesta SPC resol que el refús efectuat per Catalana a 13.04.2015 no es pot considerar vàlid ja que no
és fonamenta en cap de les causes que preveu el Conveni (se sol·licita compàs d'espera per no haver
rebut comunicació de sinistre del seu assegurat). No obstant això sí s'ha de considerar vàlid el rebuig de
data 16.06.2015, havent per tant l'asseguradora de pagar les factures, ja que l'assistència mèdica es va
produir abans de l'última data esmentada.

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
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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 en reunió de data 26/11/2015 donar 20 dies a l’entitat asseguradora per tal
que adjuntés informe mèdic complementari.
Aquesta SPC va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2016 que ja que l’entitat asseguradora no va
aportar la documentació sol·licitada, únicament va enviat novament un informe de peritatge, hauria
d’abonar la factura reclamada.
Aquesta SPC, ha reexaminat el informe biomecànic tal com sol·licita la asseguradora trobant que es
merament especulatiu i sense haver-se examinat el vehicle contrari. Per altre costat, no se ha aportat
per part d'Admiral l'informe mèdic sol·licitat. En conseqüència procedeix ratificar la resolució de la
Subcomissió de data 18.02.2016 en el sentit que per part de la asseguradora s'ha d'abonar la factura.
Ref. SPC núm: 7976
Centre Sanitari: CENTRO MÉDICO DELFOS
Entitat Asseguradora: REALE SEGUROS GENERALES
Factures: 1004341
Matrícula: 0886CCF
Data sinistre: 24-02-2010
IDCAS: 201000094561
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 13 de gener de 2016 que Reale aportés tots el comunicats
d’assistència i factures rebudes d’aquest lesionat, tant si es tracta de Centres Públics o Privats.
El lesionat va ser atès al CMD el 25.02.2010, després de la visita d'urgència al Hospital de la Vall
d'Hebron del 24.02.2010. No es fins a 08.03.2010 que se inicia el tractament en el HG de L’Hospitalet.
En conseqüència aquesta SPC resol que Reale ha de fer-se càrrec de la factura de assistència
ambulatòria reclamada.
Ref. SPC núm: 7979
Centre Sanitari: CENTRO MÉDICO DELFOS
Entitat Asseguradora: HELVETIA SEGUROS
Factures: 0923246 - 0920885
Matrícula: 1088-DWP
Data sinistre: 20-09-2008
IDCAS: 200800235968
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 13 de gener de 2016 concedir un termini de 20 dies perquè
la companyia HELVETIA aportés informes anteriors a la visita inicial de Clínica Delfos i informe dels seus
serveis mèdics i informe del forense que justifiqués el seu criteri o en cas contrari, aboni les factures
pendents de liquidar.
El centre, a través de la representació de ACES en la subcomissió, manifesta que ha cobrat les factures
reclamades.
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
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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 va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2016 que no havent aportat l’entitat
asseguradora el document a on hi consti el dia de l’assistència al Hospital de Bellvitge hauria d’abonar la
urgència facturada.
Aquesta SPC resol que mitjançant la documentació aportada queda acreditat que l'Hospital va tractar
d'urgències al lesionat en data 19.05.2015 a les 22,01, sent l'assistència prestada a l'Hospital de
Bellvitge de l'endemà. En conseqüència Reale s'ha de fer càrrec de la factura reclamada
Ref. SPC núm: 8056
Centre Sanitari: HOSPITAL DEL MAR
Entitat Asseguradora: LINEA DIRECTA
Factures: 1510264
Matrícula: 1485BFH
Data sinistre: 01-04-2015
IDCAS: 201500283518
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 13 de gener de 2016 que l’Hospital del Mar havia d’aportar
els informes mèdics de les urgències efectuades els dies 8 i 10 d’abril del 2015, per tal de poder valorar
si les lesions son com a conseqüència de l’accident de circulació.
Aquesta SPC resol que havent satisfet l’asseguradora la factura corresponent a la intervenció quirúrgica,
no procedeix sol·licitar la seva devolució al·legant, extemporàniament, manca de nexe causal. D'altra
banda tampoc ha quedat acreditat que les lesions tractades no guardin relació amb l'accident.
Ref. SPC núm: 8065
Centre Sanitari: PARC SANITARI ST. JOAN DE DEU
Entitat Asseguradora: AXA SEGUROS
P.A.
Matrícula: 2736BZR
Data sinistre: 01-05-2015
IDCAS: 201500398654
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 13 de gener de 2016 que quedava demostrada la continuïtat
en el tractament, per tant, l’entitat asseguradora s’havia de fer càrrec de la factura reclamada.
Aquesta SPC resol que havent-se ja acceptat el part d'assistència per part d'AXA i no havent-se refusat
dins de termini la factura presentada, procedeix que l'asseguradora es faci càrrec de la factura
reclamada.
Ref. SPC núm: 8067
Centre Sanitari: PARC SANITARI ST. JOAN DE DEU
Entitat Asseguradora: ADMIRAL INSURANCE
Factures: 2015176724
Matrícula: 8527HKR
Data sinistre: 19-06-2015
IDCAS: 201500475412
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 13 de gener de 2016 que l’entitat asseguradora s’havia de fer
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càrrec de la factura reclamada tota vegada que l’informe de biomecànica que ha presentat, no complia
els requisits necessaris.
Aquesta SPC, ha examinat el informe biomecànic aportat per la asseguradora trobant que es merament
especulatiu y sense haver-se examinat el vehicle contrari. Per tant no procedeix l'al•legació de la manca
de nexe d'intensitat i Admiral s'ha fer càrrec la factura.
Ref. SPC núm: 8069
Centre Sanitari: Corporació Parc Taulí
Entitat Asseguradora: AXA
Factures: T201500313
ID CAS: 201400219661
Matrícula: 2874HLL
Data sinistre: 15-03-2014
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 13 de gener de 2016, que l’entitat asseguradora s’havia de
fer càrrec de la factura reclamada doncs el centre mèdic va notificar la sol·licitud de visita post alta i
l’entitat asseguradora no va fer cap al·legació per no autoritzar-la (silenci administratiu).
Aquesta SPC reitera resolució anterior (13-1-16) , l’entitat asseguradora s’ha de fer càrrec de la factura
reclamada, ja que va ser informada del re-ingrés.
Ref. SPC núm: 8074
Centre Sanitari: Parc sanitari Sant Joan de Deu.
Entitat Asseguradora: Admiral Insurance
Factures: 2015176722
ID CAS: 201500475406
Matricula: 8527HKR
Data sinistre: 19/06/2015
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 13 de gener de 2016 que l’entitat asseguradora s’havia de fer
càrrec de la factura reclamada tota vegada que l’informe de biomecànica que va presentar, no complia
els requisits necessaris.
Aquesta SPC, ha examinat el informe biomecànic aportat per la asseguradora trobant que es merament
especulatiu y sense haver-se examinat el vehicle contrari. Per tant no procedeix l'al•legació de la manca
de nexe d'intensitat i Admiral s'ha fer càrrec la factura.
Ref. SPC núm: 8082
Centre Sanitari: Parc Sanitari Sant Joan de Deu
Entitat Asseguradora: Admiral Insurance.
Factures: 20150176723
ID CAS: 201500475410
Matricula: 8527HKR
Data sinistre: 19/06/2015
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 13 de gener de 2016 que l’entitat asseguradora s’havia de fer
càrrec de la factura reclamada tota vegada que l’informe de biomecànica que va presentar, no complia
els requisits necessaris.
Aquesta SPC, ha examinat el informe biomecànic aportat per la asseguradora trobant que es merament
especulatiu y sense haver-se examinat el vehicle contrari. Per tant no procedeix l'al•legació de la manca
de nexe d'intensitat i Admiral s'ha fer càrrec la factura.
Ref. SPC núm: 8091
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Centre Sanitari: Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Entitat Asseguradora: Reale Seguros Generales
Factures: 3150302651, 3150403530 i 3150501245
ID CAS: 201500204566
Matricula: 9041BFM
Data sinistre: 14/03/2015
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 13 de gener de 2016, que analitzats els informes d’ambdues
parts, l’entitat asseguradora s’havia de fer càrrec de les factures reclamades, doncs no quedava justificat
el rebuig de les assistències realitzades.
Aquesta SPC resol que correspon l’acceptació per part de l’entitat asseguradora de la visita d’alta de
data 15/05/2015 (factura 3150501245).
Ref. SPC núm.: 8095
Centre Sanitari: Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, FP
Entitat Asseguradora: Reale
Matrícula: 8819CJG
Data sinistre: 26082014
ID CAS: 201400621927
Factures: 930279407
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 13 de gener de 2016 que no constant cap al·legació sobre la
factura reclamada i havent-se pagat la resta de l'assistència, procedia el pagament de la mateixa.
Aquesta SPC reitera resolució anterior (13-1-16), el motiu de rebuig de la factura en el diàleg CAS era la
petició de justificant de les sessions de rehabilitació i el centre el va adjuntar, en cap moment es posa
en dubte el tractament aplicat. Les al·legacions de Reale presentades el dia 7/9/15 es consideren
prescrites ja que aquest motiu no es va comunicar al diàleg CAS dins els terminis establerts.
Ref. SPC núm.: 8104
Centre Sanitari: Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, FP
Entitat Asseguradora: Reale
Matrícula: 1500CKK
Data sinistre: 16082014
ID CAS: 201400603955
Factures:
El Centre Sanitari l 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 13 de gener de 2016 que la lesió en el canell no guardava
relació alguna amb l'accident, però sí en canvi la cervicalgia. El Centre Sanitari havia de procedir a
l'anul·lació de les factures i emetre altres per l'import del mòdul.
Aquesta SPC resol que únicament procedeix la facturació de la urgència. Rectifiquem la resolució de data
13 de gener de 2016, a la vista de la documentació mèdica aportada.
Ref. SPC núm.: 8108
Centre Sanitari: Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, FP
Entitat Asseguradora: Reale
Matrícula: 2905DKG
Data sinistre: 14052014
ID CAS: 201400364139
Factures: 930279399
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.
L'entitat asseguradora va manifestar al seu moment que no procedia el pagament de la factura
reclamada per estabilització de lesions en 06/10/2014. No obstant això, posteriorment ha pagat altres
factures pel que aquesta SPC va resoldre en reunió de data 13 de gener de 2016 que procedia el
pagament.
Aquesta SPC reitera resolució anterior (13-1-16), l’entitat asseguradora s’ha de fer càrrec de la factura
reclamada i no procedeix la devolució, entenent que s’hauria d’haver revisat abans d’acceptar les
factures.
Ref. SPC núm.: 8117
Centre Sanitari: Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, FP
Entitat Asseguradora: Plus Ultra
Matrícula: 3580GGK
Data sinistre: 07042015
ID CAS: 201400275832
Factures: 930250240, 930234203, 930244007, 930250241.
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 13 de gener de 2016 atorgar un termini de 20 dies a
ambdues parts, per tal que aportessin la documentació que justifiqués les seves al·legacions.
Aquesta SPC resol que, vistos els informes aportats pel centre sanitari, és pertinent l’acceptació de la
facturació reclamada, tota vegada que l’entitat asseguradora no ha presentat cap al·legació.
Ref. SPC núm: 8122
Centre Sanitari: ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA
Entitat Asseguradora: PLUS ULTRA
Factures: 3150108059
Matrícula: 4215GRX
Data sinistre: 17/10/14
IDCAS: 201400765050
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 13 de gener de 2016 que en un termini de 20 dies l’entitat
asseguradora ens aclarís la seva comunicació feta el dia 7/11/14 al diàleg CAS mitjançant un 367. En
cas de no aportar aquesta informació l’entitat asseguradora s’hauria de fer càrrec de la factura
reclamada.
Aquesta SPC resol que al no aportar l’entitat asseguradora la documentació sol·licitada s’ha de fer càrrec
de la factura reclamada.
Ref. SPC núm: 8123
Centre Sanitari: ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA
Entitat Asseguradora: PLUS ULTRA
Factures: 0930279260, 0930286832 i 3150103942
Matrícula: 1613FDT
Data sinistre: 3/10/14
IDCAS: 201400726565
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 13 de gener de 2016 que en un termini de 20 dies l’entitat
asseguradora ens aclarís la seva comunicació feta el dia 30/10/14 al diàleg CAS mitjançant un 367. En
cas de no aportar aquesta informació l’entitat asseguradora s’hauria de fer càrrec de la factura
reclamada.
Aquesta SPC resol que al no aportar l’entitat asseguradora la documentació sol·licitada s’ha de fer càrrec
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de la factura reclamada.
Ref. SPC núm: 8151
Centre Sanitari: PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU
Entitat Asseguradora: AXA
Factures: P.A.
Matrícula: 6932BWG
Data sinistre: 26/05/2015
IDCAS:201500462370
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 13 de gener de 2016 donar 20 dies al centre sanitari per tal
que aportés informe de la visita efectuada en el seu servei de urgències, ja que al comunicat
d’assistència enviat no hi consta el diagnòstic. Referent al comunicat d’assistència, entenem que està
enviat dins del terminis estipulats en el Conveni.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora ha d’acceptar el P.A. i l’Hospital facturar una 1ª Visita
ambulatòria, ja que l’assistència es posterior a la urgència realitzada a l’Hospital de Viladecans.
Ref. SPC núm: 8159
Centre Sanitari: ALTHAIA
Entitat Asseguradora: AXA
Factures:930163104
Matrícula: 4411GKB
Data sinistre: 03/07/2013
IDCAS:201300483310
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 13 de gener de 2016 donar 20 dies al centre sanitari per tal
que aportés informes de tot el seguiment mèdic i RHB realitzada al pacient, ja que només han aportat
els informes corresponents a juliol i octubre.
Aquesta SPC resol que es correcte el rebuig de la factura per part de l’entitat asseguradora, ja que
l’Hospital no ha aportat informes mèdics que justifiquin i acreditin el tractament rebut entre el mesos de
Juliol i Octubre.
Ref. SPC núm: 8167
Centre Sanitari: ALTHAIA
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 3150501244
Matrícula: B8809UL
Data sinistre: 06/03/2015
IDCAS:201500200684
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 13 de gener de 2016 resol donar 20 dies al centre sanitari
per tal que aportés informes que justifiquin el seguiment efectuat a la seva C.E. des de la data de
l’accident 6 de març fins l’alta de data 4 de maig.
Aquesta SPC resol que la companyia s’ha de fer càrrec de la factura reclamada, ja que esta justificada
amb informe mèdic.
Ref. SPC núm: 8174
Centre Sanitari: FUNDACIO HOSPITAL ESPERIT SANT
Entitat Asseguradora: PLUS ULTRA
Factures: P.A.
Matrícula: 2820FGT
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Data sinistre:18/05/2015
IDCAS:201500396836
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 13 de gener de 2016 donar 20 dies a l’entitat asseguradora
Plus Ultra per tal que acredités documentalment el seu rebuig o bé que acceptés el comunicat
d’assistència, ja que amb la documentació actual sembla justificada la existència de l’atropellament de la
lesionada.
Aquesta SPC resol que vista la documentació aportada per ambdues parts, la companyia ha d’acceptar el
P.A. emès per l’Hospital.
Ref. SPC núm: 8187
Centre Sanitari: ALTHAIA
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 930199142
Matrícula: B3834UD
Data sinistre: 20/12/2013
IDCAS:201300909483
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 13 de gener de 2016 atorgar un termini de 20 dies a l’entitat
asseguradora Reale per tal que aportés informes i factures abonades del Centre Privat que al·leguen ha
efectuat el tractament al lesionat o en cas contrari que acceptés la factura pendent.
Aquesta SPC resol que la companyia ha d’acceptar i abonar la factura pendent, ja que no ha aportat la
documentació sol·licitada.
Ref. SPC núm: 8190
Centre Sanitari: ALTHAIA
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 930086825
Matrícula: 7225CVX
Data sinistre: 19/08/2012
IDCAS:201200560271
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 13 de gener de 2016 donar 20 dies a l’entitat asseguradora
Reale per tal que aportés informes i factures abonades del Centre Privat que al·leguen ha efectuat el
tractament al lesionat o en cas contrari que acceptés la factura pendent.
Aquesta SPC resol que la companyia ha d’acceptar i abonar la factura pendent, ja que no ha aportat la
documentació sol·licitada.
Ref. SPC núm: 8203
Centre Sanitari: HOSPITAL ESPERIT SANT
Entitat Asseguradora: VERTI
Factures: 20190215
ID CAS: 201500435600
Matrícula: 1675GYZ
Data sinistre: 04-06-15
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 13 de gener de 2016 que l’entitat asseguradora hauria
d’abonar la fra. reclamada excepte que aportés documentació que justifiqués la manca de relació causal
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per criteri d’intensitat en un termini de 20 dies.
Aquesta SPC resol que la companyia ha d’acceptar i abonar la factura pendent, ja que no ha aportat la
documentació sol·licitada.
Ref. SPC núm: 8217
Centre Sanitari: MESRO
Entitat Asseguradora: ALLIANZ
ID CAS: 201500218889
Matrícula: 0975BHC
Data sinistre: 23-02-15
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 13 de gener de 2016, que ja que l’entitat asseguradora
al·legava errors en el comunicat d’assistència i aquest document no s’havia aportat al expedient, donar
20 dies a ambdues parts per argumentar la seva posició.
Aquesta SPC resol que la companyia s’ha de fer càrrec de la factura 2015/361, ja que va acceptar el P.A.
i la facturació emesa correspon a l’activitat realitzada fins el rebuig.
Ref. SPC núm: 8317
Centre Sanitari: Clínica Girona
Entitat Asseguradora: MGS
Factures:
Matrícula: B-1481-TK
Data sinistre: 30-06-2015
IDCAS: 201500555500
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 30 de març de 2016 donar 20 dies al centre mèdic per
justificar documentalment la continuïtat en el tractament rebut per el lesionat des de el 01/07/2015 a
Hospital de Vic fins el 21/07/2015, dia que va ser visitat per primera vegada a Clínica Girona.
Aquesta SPC resol que no procedeix l’acceptació del comunicat d’assistència, donat que no queda
acreditat la continuïtat del Nexe Cronològic.
Ref. SPC núm: 8342
Centre Sanitari: Mutual Midat Cyclops
Entitat Asseguradora: AXA SEGUROS
Factures:
Matrícula: 9503-HTL.
Data sinistre: 05-06-2015.
IDCAS: 201500491390.
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 30 de març de 2016 donar 20 dies al centre mèdic per
justificar documentalment la continuïtat en el tractament rebut per el lesionat des de la data de sinistre
(05/06/2015) fins el 23/06/2015, dia que va ser visitat per primera vegada a MC MUTUAL.
Aquesta SPC resol que es justifica la continuïtat en el tractament de la documentació mèdica aportada i
per tant, és procedent l’acceptació del comunicat d’assistència.
Ref. SPC núm.: 8361
Centre Sanitari: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Entitat Asseguradora: Zurich
Matrícula: 5923BHW
Data sinistre: 23062014
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ID CAS: 201400472218
Factures: 2014/4094
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 30 de març de 2016 concedir un termini de 20 dies a
l’entitat asseguradora per justificar el rebuig de la factura.
Aquesta SPC resol que l’entitat asseguradora ha d’acceptar el comunicat d’assistència ja que no ha
rebutjat amb les causes previstes al conveni ni tampoc quan se l’ha demanat des d’aquesta subcomissió.
Ref. SPC núm.: 8364
Centre Sanitari: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Entitat Asseguradora: Allianz
Matrícula: 1127HLF
Data sinistre: 23022013
ID CAS: 201300150267
Factures: 2013/7066, 2013/8758, 2014/142 i 2014/1773
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 30 de març de 2016 concedir un termini de 20 dies a l’entitat
asseguradora per aportar l'atestat.
Aquesta SPC resol que, vist l’informe forense aportat, es dedueix que les lesions son derivades de
l’accident i per tant, l’entitat asseguradora s’haurà de fer càrrec de les factures reclamades.
Ref. SPC núm.: 8375
Centre Sanitari: Hospital Mutua de Terrassa
Entitat Asseguradora: Línea Directa
Matrícula: 4091GBM
Data sinistre: 13042015
ID CAS: 201500293977
Factures: 15FHMT02025
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 30 de març de 2016 concedir un termini de 20 dies a
l’entitat asseguradora perquè justifiqués i detallés les despeses assistencials satisfetes al centre en el
qual es va realitzar la rehabilitació.
Aquesta SPC resol que de la documentació aportada per l’entitat asseguradora el lesionat va fer el
tractament complert a un altre centre nomes s’haurà de fer càrrec de les assistències produïdes fins el
27-04-15 data en que es rebutja continuar el tractament.
Ref. SPC núm: 8425
Centre Sanitari: MESRO
Entitat Asseguradora: FIATC
Factures:
Matrícula: E6041BGC
Data sinistre: 11/05/15
IDCAS: 201500384703
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 30 de març de 2016 que en un termini 20 dies el centre
sanitari hauria d’aclarir les notes de Fiatc dels dies 22/5/15 i 29/9/15, recordem que aquesta SPC no pot
accedir al sistema CAS.
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Aquesta SPC constata que el centre assistencial no ha aportat la documentació demanada i en canvi
l’ha aportat Fiatc però considerem que no és suficient per justificar la no participació del lesionat en el
sinistre. Per tant, demanem a ambdues parts aportin documents que justifiquin la seva argumentació en
el cas.
Ref. SPC núm: 8433
Centre Sanitari: CS ANOIA
Entitat Asseguradora: HELVETIA
Factures: 15021692
Matrícula: 9467BCM
Data sinistre: 12/9/15
IDCAS: 201500705522
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 30 de març de 2016 que en un termini 20 dies l’entitat
asseguradora havia d’acreditar que la urgència prestada per l’Hospital Gral d'Hospitalet és anterior a la
urgència que reclama CS Anoia, de no acreditar-se hauria de fer-se càrrec de la factura reclamada.
Aquesta SPC resol que constant que Helvetia no ha aportat la documentació demanada, haurà d’abonar
la factura reclamada.
Ref. SPC núm: 8434
Centre Sanitari: HOSPITAL ST CELONI
Entitat Asseguradora: FENIX DIRECTO
Factures:
Matrícula: 6564DFK
Data sinistre: 03/10/14
IDCAS: 201400910426
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 30 de març de 2016 donar un termini de 20 dies a ambdues
parts perquè aportessin documentació actualitzada que creguessin convenient.
Aquesta SPC resol arxivar l’expedient ja que cap de les parts han aportat documentació sol·licitada.
Ref. SPC núm: 8441
Centre Sanitari: MESRO
Entitat Asseguradora: MAPFRE
Factures:
Matrícula: B7388WH
Data sinistre: 12/12/14
IDCAS: 201500602441
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 30 de març de 2016 que en un termini de 20 dies l’entitat
asseguradora hauria d’acreditar el rebuig per criteri d'intensitat, en cas de no acreditar-se hauria
d’acceptar el comunicat d’assistència.
Aquesta SPC resol que examinada la documentació aportada per l’entitat asseguradora és pertinent el
rebuig de les assistències, produïdes 26 dies post accident, tota vegada que s’aporta informe de
biomecànica.
Ref. SPC núm: 8445
Centre Sanitari: ALTHAIA
Entitat Asseguradora: ZURICH
Factures: P.A.
Matrícula: 5639JGR
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Data sinistre: 01/10/2015
IDCAS:201500751494
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 30 de març de 2016 donar 20 dies a la companyia ZURICH,
per tal que acredités que el vehicle no estava assegurat a la seva Entitat o bé que no va intervenir en el
sinistre.
Aquesta SPC constata l’escrit del centre sanitari en que comunica que Zurich ja ha acceptat el
comunicat d’assistència.
Ref. SPC núm: 8447
Centre Sanitari: HOSPITAL MOISES BROGGI
Entitat Asseguradora: AXA SEGUROS
Factures: P.A.
Matrícula: 1795GMY
Data sinistre: 01/09/2015
IDCAS: 201500668389
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 informar en reunió de data 30 de març de 2016 que l’entitat asseguradora va acceptar
el comunicat d’assistència el passat mes de febrer.
El representant de l’entitat asseguradora informa que es procedeix al pagament de la factura reclamada.
Ref. SPC núm: 8464
Centre Sanitari: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARTORELL
Entitat Asseguradora: REALE
Factures: 154080
Matrícula: 0269GTB
Data sinistre: 11/06/2015
IDCAS: 201500460555
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 30 de març de 2016 donar 20 dies a la companyia Reale, per
tal de que acredités a partir de quina data la lesionada va canviar de Centre.
No consta resposta de Reale. No és pertinent el rebuig (20-06-15) indicant “facturen solo urgència” no
contemplat en conveni i el de data 17-07-15 si que seria adequat si es justifiques l’assistència en un
altre centre. Aquesta SPC resol que Reale ha d’abonar la factura reclamada.
Ref. SPC núm: 7421
Centre Sanitari: HOSPITAL SANT PAU
Entitat Asseguradora: ZURICH
Factures:
Matrícula: C6635BRS
Data sinistre: 15/07/2011
IDCAS:201100440948
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 26 de març de 2015 que l’entitat asseguradora havia de pagar la
facturació pendent, ja que el centre sanitari ja ha aportat la documentació sol·licitada per Zurich.
Aquesta SPC, en reunió de data 25 de novembre de 2015, va enviar un avís a l’entitat asseguradora de
que a petició del centre sanitari properament s’acordaria emetre un certificat d’incompliment.
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Aquesta SPC en reunió de data 13 de gener de 2016 va resoldre, a petició del centre sanitari, emetre
Certificat d’Incompliment i el va emetre i enviar a les parts en data 8 de febrer de 2016.
Aquesta SPC, davant la reclamació de noves factures, resol donar un termini de 20 dies per que el
centre sanitari aporti tota la documentació de totes les fres. reclamades i informes pertinents així com el
diàleg CAS actualitzat. També s’insta a l’entitat asseguradora que aporti si ho creu convenient
documentació que justifiqui la no acceptació de les factures.
Segon.- Assumptes sobrevinguts
a.

Esmena acta 157

Aquesta SPC, en l’acta número 157 de data 25 d’abril de 2016, va transcriure erròniament l’any de
celebració.
On posava:
2015
Ha de dir:
2016
b.

Cas 8516, esmena acta 154

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 la factura: 1215828, deixant-se sense indicar la factura:
1312789.
On posava:
Factures: 1215828
Ha de dir:
Factures: 1215828 i 1312789
La resolució correcta és la següent:
Ref. SPC núm: 8516
Centre Sanitari: CENTRO MEDICO DELFOS
Entitat Asseguradora: FIATC MUTUA DE SEGUROS
Factures: 1215828 i 1312789
ID CAS: 201200551839
Matrícula: 2195-HBF
Data sinistre: 18-08-2012
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 subcomissió resol que a la vista de la documentació aportada, és correcta la facturació
corresponent al material ortoprotèsic.
c.

Cas 7685 certificat d’incompliment

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

23

SPC
Subcomissió Permanent de Catalunya
de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje
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 va resoldre en reunió de data 18 de febrer de 2015 que la documentació aportada
acreditava l'assistència prestada i la seva relació amb l'accident, per la qual cosa AXA havia d'acceptar
de comunicat d'assistència.
Aquesta SPC, a petició del centre sanitari en data 21/04/2016, va enviar un avís a l’entitat asseguradora
de que properament s’acordaria emetre un certificat d’incompliment.
Aquesta SPC resol, a petició del centre sanitari, emetre Certificat d’Incompliment.
d.

CENTRE
SANITARI

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.
NIF

GRUP

U.V.I.

URGÈNCIES

ADREÇA
Ctra. De
Barcelona,
34 El
Vendrell
(Tarragona)
Carrer
Pelegrí
Ballester,
n.17

C.P.

POBLACIÓ

PROVINCIA

COMUNITAT
AUTÒNOMA

TELÈFON

INTERLOCUTOR

08720

El Vendrell

Tarragona

CATALUNYA

977663311

Mireia Carrero

08800

Vilanova i la
Geltrú

Barcelona

CATALUNYA

938115206

Mireia Carrero

SERVEIS MÈDICS
PENEDÈS

B-60341278

C1

-

-

SERVEIS MÈDICS
PENEDÈS

B-60341278

C1

-

-

SERVEIS MÈDICS
PENEDÈS

B-60341278

C1

-

-

Plaza Creu
de Sta
Digna, n. 1

08720

Vilafranca
del Penedès

Barcelona

CATALUNYA

938172299

Mireia Carrero

SERVEIS MÈDICS
PENEDÈS

B-60341278

C1

-

-

Ctra. Sant
Quintí, n. 5)

08770

Sant
Sadurní
d'Anoia

Barcelona

CATALUNYA

938914142

Mireia Carrero

e.

E-MAIL
fisiomedic.e
u@gmail.co
m
fisiomedic.e
u@gmail.co
m
fisiomedic.e
u@gmail.co
m
fisiomedic.e
u@gmail.co
m

Canvi de denominació centre sanitari

Aquesta SPC, vista la documentació aportada, informa a totes les parts que el centre sanitari CODEBI BCN,
SL, canvia de denominació a: "SERVISREHA, S.L" amb NIF B-61019014; Carrer Girona n. 17 Sant Cugat del
Vallès (Barcelona); interlocutor Mireia Carrero, mantenint la mateixa categoria assignada anteriorment.
Tercer.- Aprovació de l’acta número 158
En aquesta mateixa reunió queda aprovada la present acta 158 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 7 de juliol 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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