INGRESSOS A LLARGA ESTADA I/O HOSPITAL DE DIA
La regulació administrativa dels ingressos a Llarga estada hospitalària i d’Hospital
de dia preveu un finançament mixt entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i el
Departament de Benestar i Família. El CatSalut fa una aportació fixa per estada per
cobrir les necessitats sanitàries (mòdul sanitari) i Benestar finança, mitjançant un
sistema de copagament amb l’usuari, el cost social de les estades (mòdul de suport
social), segons el DOGC núm. 1348, de 28.09.1990.

L’Ordre SLT/235/2013 i l’Ordre SLT/338/2013, de 17 de desembre, per la qual es
modifica l’anterior de 9 de setembre, estableix un copagament , és a dir, han de
col·laborar econòmicament en el mòdul de suport social:
• Les persones usuàries del servei de menjador de l’Hospital de dia, des del
primer dia.
• Les persones ingressades a llarga estada més de 30 dies seguits o alterns,
sempre que no hagin transcorregut més de 12 mesos.

Per calcular l’aportació econòmica cal elaborar una declaració jurada. Aquesta es
realitza en funció d’unes taules d’aportacions que tenen en compte les següents
variables: edat, estat civil, càrregues familiars i patrimoni. Aquestes taules es revisen
anualment.

Documentació que cal portar:
• Còpia del DNI de la persona
• Còpia targeta sanitària
• Document acreditatiu de la pensió que cobra (còpia del certificat de
pensions enviat per la seguretat social o altres entitats si s’escau).
• En cas de que no cobri cap pensió necessitarem un document de la
seguretat social que notifiqui que no percep cap prestació.
• Domiciliació bancària (número de compte corrent -IBAN- amb còpia de la
llibreta )
• Declaració de renda o justificant de rendes i patrimoni si s’escau
En cas d’estar casat/da necessitem les mateixes dades de la seva parella.

Aportació econòmica
L’aportació econòmica es calcula en funció d’unes taules que tenen en compte les
variables d’edat, estat civil, càrregues familiars i patrimoni. Aquestes taules es
revisen anualment i es determina una aportació.
Tot i així hi ha un màxim establert. Per a l’any 2014 l’aportació màxima és:
Hospital de dia: dinar 6,75 euros/àpat
Ingrés llarga estada: 516,30 euros/mensuals

Compatibilitat prestació de dependència
Durant l’ingrés a llarga estada es deixarà de percebre la prestació de dependència i
es reactivarà una vegada donat d’alta.

Preguntes més freqüents:
En quins casos s’ingressa a llarga estada?
L’ingrés a llarga estada és sempre un criteri professional. Poden ingressar persones
amb algunes patologies com fractures de fèmur amb ingressos prolongats perquè
han de fer descàrrega, fractures de pelvis...

A cada ingrés tinc 30 dies lliures de pagament?
No, les estades (dies), s’acumulen d’un ingrés a l’altre, siguin del mateix any o de
l’any anterior, sempre i quan no hagin transcorregut més de 365 dies entre ingrés i
ingrés. Passats 365 dies es tornarà a gaudir de 30 dies lliures de pagament.

El fet de pagar em dóna dret a quedar-me a l’hospital el temps que a mi em
sembli necessari?
No, l’alta hospitalària depèn exclusivament de l’equip sanitari.
El cofinançament del mòdul de suport social és un tema administratiu i NO té cap
relació amb la durada de l’ingrés hospitalari. Algunes persones pensen erròniament
que el malalt “pagant” pot quedar-se ingressat el temps que vulgui. No existeix cap
relació entre l’ingrés o l’alta hospitalària de la persona i el fet de que hagi de pagar
una part.

En cas d’estar casat i tenir fills a càrrec, aquests també han de portar es dades
econòmiques?
Si, la declaració jurada es realitza amb el càlcul d’unes taules d’aportació on es
tenen en compte variables següents: edat, estat civil, càrregues familiars i patrimoni.

