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Per mitjà de la present circular volem explicar-vos el contingut de la Instrucció
1/2013, de data 31 de gener de 2013, de la Direcció General de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials – ICASS, referent a l’actualització de
l’aportació econòmica de les persones usuàries dels serveis
especialitzats per a la gent gran de la Xarxa de serveis socials d’atenció
pública.
Tots esteu rebent un correu electrònic datat del 6 de febrer, de la cap de Servei
de Recursos Aliens de la Subdirecció General de Gestió de Recursos, o un
correu electrònic datat del 7 de febrer, de la Subdirecció General de
Prestacions Socials, en els què s’adjunta la Instrucció 1/2013 de la directora
general de l’ICASS, per la qual s’estableix d’ofici la revisió de l’1% de les
aportacions dels usuaris.
En primer lloc i molt important a tenir en compte: per segon any consecutiu,
L’INCREMENT DE L’1% VA EN REDUCCIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’ICASS. És
a dir, el preu final segueix sent el mateix. Hem de manifestar que, malgrat que
la instrucció no ho diu expressament, per aplicació dels contractes de gestió,
concert i conveni de col·laboració, el preu final el fixa anualment l’ICASS i per
aquest any 2013, encara no ha dictaminat cap augment en el centres
col·laboradors i, pel que fa als concerts i gestió, s’estan signant les pròrrogues
corresponents al present any amb increment zero.
Cóm aplicar la revisió?
a) L’increment de l’1 per cent més l’aportació actual de l’usuari no pot
superar l’aportació màxima establerta en la instrucció, per a cada tipus de
servei i grau de dependència. Per tant, aquesta variable és de fàcil
comprovació amb les taules incloses.
b) Cal garantir el diner de lliure disposició (col·loquialment dit “diner de
butxaca”). També s’inclouen unes taules de càlcul per respectar mínim les
quantitats que s’hi indiquen.
Malgrat que aquí sembli de càlcul senzill, en la pràctica pot complicar-se
donat que la residència o el centre de dia no te l’obligació de conèixer la
totalitat dels ingressos dels usuaris: pensió, interessos bancaris, etc.
Aquesta informació solament la disposa l’Administració i els càlculs els
hauria de donar fets, al nostre entendre. Traspassar aquesta
responsabilitat als proveïdors dels serveis és ultrapassar les seves
prerrogatives.
Donat que som conscients de què les instruccions són les que són i els centres
proveïdors han de donar resposta als requeriments de l’Administració, és a dir,
l’ICASS, aconsellem:
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1. Centres col·laboradors
Aquest cas creiem que és el més senzill, ja què a partir, aproximadament,
del proper dia 25 de febrer, el Servei de Nòmines de l’Icass penjarà en el
web les nòmines de gener 2013 i, probablement, les aportacions dels
usuaris seran ja les actualitzades per a l’any 2013 (contemplant la revisió
de l’1%).
Així, esperant una mica, els centres col·laboradors disposaran de la
informació actualitzada i calculada pel propi Icass, en base a la informació
de que disposa.
Un cop tingueu aquests imports, s’han de calcular els endarreriments dels
mesos de gener i febrer i acumular-los a l’aportació revisada del mes de
març i girar el rebut bancari corresponent. Recordeu que aquesta revisió
no comporta cap modificació de factura a l’usuari, ja què l’IMPORT TOTAL
DE L’ESTADA SEGUEIX SENT EL MATEIX.
2. Centres de gestió i de concert
Aquests establiment no disposaran de la informació calculada per l’Icass.
Inicialment aconsellem que es faci el càlcul de la nova aportació
incrementant-la l’1 per cent i veient de respectar l’aportació màxima i el
diner garantit de butxaca.
Qualsevol reclamació procedent de l’usuari, familiars o representants
legals, s’ha de traslladar als serveis d’atenció primària que correspongui
per a què siguin ells qui resolguin la reclamació.
La factura d’aquests centres SÍ que patirà modificació, ja què ha de
contemplar l’aportació de l’usuari i l’aportació d’ICASS, ja revisada. Donat
que, en aquestes dates ja no podreu refer la factura de gener 2013,
apliqueu les noves aportacions en la factura de febrer 2013, i en annex
regularitzeu les aportacions de gener, no fent una factura addicional sinó
incloent-ho a la de febrer. Potser aquesta ocasió pot ser bona per a
començar a aplicar el nou model de factura de concert o gestió que us
vàrem explicar el passat dia 29/01/2013 (Jornada de facturació celebrada
a Barcelona). Us adjuntem, de nou, el model de la nova factura en format
excel.
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Tornem a recalcar que AQUEST AUGMENT NO COMPORTA VARIACIÓ EN
EL PREU FINAL DE L’ESTADA. Reverteix totalment en un decrement de
l’aportació d’Icass.
Problemes que pensem comporta aquesta Instrucció 1/2013
A) Donat que aquesta instrucció administrativa no està publicada en el
D.O.G.C., els usuaris no tenen possibilitat de tenir-ne coneixement. Per
aquest motiu, i ja ho esmenta el mail que heu rebut de l’Icass, pengeu
còpia de la instrucció en el tauler d’anuncis.
B) Tot i què és cert què la normativa vigent faculta la revisió d’ofici del
copagament dels usuaris, no és menys cert que la participació de l’usuari
en el cost del servei ha d’estar contemplada en el seu P.I.A., el qual ha de
tenir una resolució notificada al beneficiari. I així s’exigeix quan és el
beneficiari qui demana la revisió.
C) Entenem què, com a mínim, l’Administració hauria d’haver comunicat per
escrit a cadascun dels usuaris la revisió del copagament i no traslladar
aquesta càrrega als centres proveïdors. Avui en dia, informàticament, és
força senzill emetre un mailing personalitzat a cadascun d’ells.
Independentment d’aquesta particular argumentació, quins arguments
tenen els centres proveïdors per explicar-ho als seus usuaris, familiars, etc,
que no sigui què li ha dit l’Icass?.
Com sempre, estem a la vostra disposició per a tot allò que us calgui aclarir o
ampliar.
Barcelona, 11 de febrer de 2013

Entitat membre de:

