26.11 Circular informativa
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I

RECUPERADORA DE LES MÚTUES D’ACCIDENTS DE

TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS.
El BOE núm. 281, de 22 de novembre, publica el Reial Decret 1630/2011, de 14 de novembre,
pel qual es regula la prestació de serveis sanitaris i de recuperació per les mútues d’accidents de
treball i malalties professionals de la Seguretat Social. La norma ha entrat en vigor el dia següent
de la seva publicació.
Les prestacions sanitàries i recuperadores encomanades a les mútues, derivades de
contingències tant professionals com comunes, es poden fer efectives mitjançant:
a)

Recursos gestionats per les mútues.

b)

Convenis amb les administracions públiques sanitàries o amb entitats gestores de la
Seguretat Social (l’ICS per exemple).

c)

Concerts amb mitjans privats.

De les tres modalitats les que podran afectar als centres concertats del SISCAT són:
a)

A les EPIC la modalitat de conveni si es considera que són, a aquests efectes
“administracions públiques”, interpretació ad limitum de la normativa però que pot
trobar empara a l’article 2.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i PAC i al fet que la seva naturalesa és pública i
pertanyen al SISCAT.

b)

A la resta d’ entitats concertades pel CatSalut que no formen part del col·lectiu EPIC,
i també aquest col·lectiu si no prospera la interpretació de l’apartat (a), la via del
concert amb mitjans privats.

El Reial Decret regula la modalitat de concert amb mitjans privats de la següent manera:
1.

Té caràcter subsidiari i, per tant, només pot ser utilitzada aquesta via si la mútua
d’AT i MP no disposa de mitjans propis, no existeix la possibilitat de mancomunar-se
amb altres mútues o no existeix conveni amb les administracions públiques.

2.

Els concerts s’han d’ajustar a la legislació de contractes del sector públic.

3.

La durada dels concerts no podrà ser superior a 2 anys, prorrogables per igual
període.

Les entitats que gestionen els mitjans privats s’han d’ajustar als següents requisits:
•

Disposar de mitjans materials i personals propis.

•

Estar acreditades per l’autoritat sanitària i inscrites al registre d’entitats sanitàries de
la corresponent CCAA.

•

Estar inscrites en el registre que crearà la Direcció General d’Ordenació de la
Seguretat Social.

•

No tenir vincles comercials o financers amb empreses representades a la Junta
Directiva de la mútua o amb qualsevol persona que exercici funcions directives.

•

Acreditar un volum de facturació, per prestacions efectuades en els 3 anys anteriors
a la data de celebració del concert, superior a la seva facturació estimada.

Les tarifes del concert amb les mútues han d’ajustar-se al preu més avantatjós per a la mútua
entre els preus de mercat en l’àmbit territorial d’influència.
El personal sanitari propi de les mútues podrà prestar determinats tractaments quirúrgics o post –
quirúrgics en els centres hospitalaris concertats de forma excepcional i prèvia autorització de la
Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social. En aquest cas, de les tarifes a aplicar se’n
deduirà el cost d’aquest personal.
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