
MISSATGE ENVIAT PER UCH ALS SEUS ASSOCIATS EL DIA 21 DE FEBRER DE 2013 

 

Benvolguts, benvolgudes, 

Us informem dels aspectes que s’ha exposat en la sessió informativa sobre la gestió de 

pagament de les prestacions econòmiques vinculades (PEVs) al centres concertats i 

col·laboradors que des de la Subdirecció General de Prestacions Socials s’ha realitzat els dies 

19 i 21 de febrer, per part de la cap del Servei de Prestacions, Sra. Julia Pueyo i Mar Fernandez, 

tècnica de l’ICASS.  

El resum és el següent: 

Endossament del pagament de les PVEs: 

 Des del mes de desembre tots els nous ingressos amb PEVs que s’ingressen a 
residències i centres de dia s’estan fent en forma d’endossament als centres. 

 A partir del 2on trimestre, totes les PEVs seran endossades als centres (possiblement 
al maig) 

 L’ICASS comunicarà per correu electrònic als centres quins seran els usuaris als 
que aplicarà l’endossament de les PEV. Serà un esborrany que el centre haurà 
de validar. 

 L’ICASS està valorant la possibilitat de fer, de forma oficial, un comunicat 
dirigit als usuaris i a les famílies per informar del canvi de pagament. 

 L’ICASS recomana que les entitats vagin informant als usuaris i a les famílies, 
mentre no es fa el comunicat oficial. 

 L’endossament es farà efectiu a final de cada mes (no és possible fer-ho a primers de 
mes) 
 

Els centres tenen la potestat de: 

 Acceptar que totes les PEVs siguin endossades (i per tant no caldria fer cap 
comunicació a l’ICASS) 

 Comunicar a l’ICASS el NO endossament de totes les PEVs 
 Certificat per part de la Direcció del centre conforme no es vol cap 

endossament.  
 Entregar la certificació de no conformitat al Registre. Per agilitzar-ho es pot 

enviar paral·lelament un correu electrònic fent la comunicació i adjuntant, si 
es té escanejat, el certificat amb data d’entrada al Registre. 

 Comunicar a l’ICASS el NO endossament d’unes PEVs i SI el d’altres. 
 Certificat per part de la Direcció del centre amb la relació dels expedients que 

accepten l’endossament. 
 Entregar la certificació de no conformitat al Registre. Per agilitzar-ho es pot 

enviar paral·lelament un correu electrònic fent la comunicació i adjuntant, si 
es té escanejat, el certificat amb data d’entrada al Registre. 
 

Serà el centre qui decidirà si accepta o no l’endossament d’una PEVs, criteri que prevaldrà per 

davant del que demani l’usuari o la seva família. 

 



En la pàgina web del Departament: https://bsf.gencat.cat/bs/gestio/gestio_2/  en breu es 

trobarà la relació dels usuaris amb PEV; s’està treballant en aquesta eina per fer-la el més àgil 

possible, perquè els centres concertats i/o col·laboradors puguin visualitzar les PEV’s dels 

usuaris ingressats en els seus centres. 

 

El DBSF sol·licita que els centres concertats i col·laboradors els hi confirmin les seves dades de 

contacte a l’a/e: bustianomines.bsf@gencat.cat, per tal de mantenir un contacte més directe 

amb les entitats. 

Si teniu qualsevol dubte o problema us podeu dirigir a: bustianomines.bsf@gencat.cat o trucar 

al T 93 483 10 47. 

Cordialment, 

Montserrat Pareja 

Secretària tècnica d’atenció a la dependència 
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