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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ORDRE SLT/106/2013, de 24 de maig, per la qual es determinen per a l'any 2013 els preus unitaris i la resta
de valors a què es refereix l'article 5 del Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de
pagament de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut.
L'article 5 del Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament de serveis sanitaris
en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 5764, de 26.11.2010), estableix que mitjançant una ordre
de la persona titular del departament competent en matèria de salut, a proposta del Consell de Direcció del
Servei Català de la Salut, s'han de determinar, d’una banda, els preus unitaris corresponents a l'assistència
hospitalària i especialitzada, exclosa l'atenció psiquiàtrica i, d’altra banda, els preus unitaris corresponents a
l'atenció psiquiàtrica i de salut mental.
Pel que fa a l'assistència hospitalària i especialitzada, exclosa l'atenció psiquiàtrica, s’han d’aprovar:
a) El preu unitari mitjà de l'alta hospitalària modulada per estructura i de l'alta hospitalària modulada per
complexitat.
b) El preu unitari de la visita de consulta externa i la urgència per a cadascun dels grups de complexitat
estructural en què es classifiquen els centres.
c) El preu unitari de cada una de les categories de casos considerats tècniques, tractaments i procediments
específics.
I pel que fa a l'atenció psiquiàtrica i de salut mental, s’ha d’aprovar el preu unitari per a cada tipologia
d'hospitalització i el preu unitari de cada una de les categories de casos considerats procediments específics.
Així mateix, la dita ordre ha d'establir:
a) Els diferents percentatges a aplicar per estructura dels hospitals i per nivell de complexitat de les patologies.
b) L'assignació única global per al manteniment d'una estructura mínima d'atenció d'urgències corresponent als
hospitals situats en zones geogràfiques aïllades i/o amb poca població.
D’acord amb això, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en la sessió de 16 de maig de 2013, ha
proposat l’actualització per al 2013 pel que fa a l'assistència hospitalària i especialitzada, exclosa l'atenció
psiquiàtrica, del preu unitari mitjà de l'alta hospitalària modulada per estructura i de l'alta hospitalària
modulada per complexitat; del preu unitari de la visita de consulta externa i de la urgència per a cadascun dels
grups de complexitat estructural en què es classifiquen els centres; i pel que fa a l'atenció psiquiàtrica, del
preu unitari de cada una de les categories de casos considerats procediments específics.
Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, i d'acord amb l'article 10.j) de la
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article 1
El preus unitaris mitjans de l'alta hospitalària modulada per estructura i de l'alta hospitalària modulada per
complexitat de l'assistència hospitalària i especialitzada, exclosa l'atenció psiquiàtrica, per a l’any 2013 són els
següents:
Preu unitari mitjà de l'alta hospitalària modulada per estructura: 2.158,50 euros.
Preu unitari mitjà de l'alta hospitalària modulada per complexitat: 2.136,03 euros.
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Article 2
2.1 El preu unitari per a l’any 2013 de la visita de consulta externa per a cadascun dels grups de complexitat
estructural en què es classifiquen els centres en l’àmbit de l’assistència hospitalària i especialitzada són els
següents:
Grup 1: 39,66 euros.
Grup 2: 46,90 euros.
Grup 3: 54,88 euros.
Grup 4: 64,18 euros.
2.2 El preu unitari per a l’any 2013 de la visita d’urgència per a cadascun dels grups de complexitat estructural
en què es classifiquen els centres en l’àmbit de l’assistència hospitalària i especialitzada són els següents:
Grup 1: 51,37 euros.
Grup 2: 81,62 euros.
Grup 3: 98,82 euros.
Grup 4: 111,81 euros.

Article 3
Els preus unitaris corresponents a cada una de les categories de casos considerats tècniques, tractaments i
procediments específics en l’àmbit de l’assistència hospitalària i especialitzada són els establerts en l’annex 1
d’aquesta Ordre.

Article 4
Els percentatges a aplicar per estructura dels hospitals i per nivell de complexitat de les patologies en l’àmbit
de l’assistència hospitalària i especialitzada són els següents:
a) Un 65% per al preu unitari mitjà de l'alta hospitalària modulada per estructura.
b) Un 35% per al preu unitari mitjà de l'alta hospitalària modulada per complexitat.

Article 5
L'assignació única global per al manteniment d'una estructura mínima d'atenció d'urgències corresponent als
hospitals situats en zones geogràfiques aïllades i/o amb poca població és d'1.253.252,52 euros.

Article 6
Els preus unitaris per al 2013 pel que fa a l'atenció psiquiàtrica i de salut mental són els següents:

Preus unitaris d'hospitalització total:
Aguts: 174,88 euros/estada.
Subaguts: 110,04 euros/estada.
Unitat de patologia dual: 174,03 euros/estada.

Preus unitaris d'estada mitjana i llarga:
Retard mental greu i profund: 66,80 euros/estada.
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Trastorn mental greu d'alta dependència psiquiàtrica (ADP): 87,27 euros/estada.
Trastorn mental greu, pacients en procés d'estudi: 53,34 euros/estada.
Serveis complementaris del procés de rehabilitació i reinserció dels pacients en la comunitat: 12,67
euros/estada.
Serveis especialitzats per a l'atenció a persones amb retard mental i greus trastorns de conducta: 110,89
euros/estada.

Preus unitaris d'hospitalització parcial: 114,10 euros/estada.

Preus unitaris de servei de rehabilitació de persones adultes:
Nivell 1 (fins a 15 places): 35,98 euros/sessió.
Nivell 2 (de 16 a 25 places): 34,39 euros/sessió.
Nivell 3 (més de 25 places): 30,89 euros/sessió.

Preu unitari del servei de rehabilitació infantil i juvenil, per nen o nena: 1.920,85 euros/any.

Disposició addicional única
Les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis
d'hospitalització i rehabilitació d'atenció psiquiàtrica i salut mental que siguin aplicables a 31 de desembre de
2012 es redueixen un 4,6%.

Disposicions finals

Primera
Els preus unitaris i els altres valors especificats en aquesta Ordre són aplicables des de l'1 de gener de 2013.

Segona
L’actualització de preus a què fa referència la disposició addicional única és aplicable a partir de la data en què,
d'acord amb la normativa vigent i els contractes subscrits, sigui aplicable la revisió de preus.

Tercera
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 24 de maig de 2013

Boi Ruiz i García
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Conseller de Salut

Annex

Hospital de dia:
Per a aquesta categoria de casos s'estableixen preus unitaris per als diferents grups de complexitat estructural
en què es classifiquen els centres.

Grup 1: 109,28 euros.
Grup 2: 142,07 euros.
Grup 3: 163,87 euros.
Grup 4: 196,65 euros.

Cirurgia menor ambulatòria:
Per a aquesta categoria de casos s'estableixen preus unitaris per als diferents grups de complexitat estructural
en què es classifiquen els centres.

Grup 1: 104,75 euros.
Grup 2: 136,27 euros
Grup 3: 157,19 euros.
Grup 4: 188,67 euros.

Tarifes corresponents a tècniques, tractaments i procediments específics d'alta complexitat:

Tractaments de radioteràpia:
Radioteràpia de complexitat I: 733,65 euros.
Radioteràpia de complexitat II: 2.070,01 euros.
Radioteràpia de complexitat III: 3.133,85 euros.
Radioteràpia de complexitat IV: 4.479,98 euros.

Tractaments de braquiteràpia:
678,78 euros els 500 primers casos.
1.000,83 euros a partir del cas núm. 501.
Braquiteràpia oftàlmica: 9.238,52 euros.
Braquiteràpia prostàtica: 13.293,68 euros.

Tractaments i procediments diagnòstics digestius i hepàtics d'alta complexitat:
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Cateterisme hepàtic diagnòstic: 1.501,26 euros.
Cateterisme hepàtic terapèutic: 3.079,52 euros

Tractaments i procediments diagnòstics de cardiologia d'alta complexitat:
Cateterisme cardíac diagnòstic:
1.100,93 euros els 600 primers casos.
1.308,78 euros a partir del cas número 601.

Cateterisme cardíac terapèutic:
2.448,24 euros els 150 primers casos.
2.894,75 euros a partir del cas número 151.

Cirurgia cardíaca extracorpòria:
6.811,75 euros els 600 primers casos.
7.528,78 euros a partir del cas número 601.

Tractament de les arítmies per ablació: 2.448,24 euros.
Valvuloplàstia endoscòpica: 5.273,62 euros.
Revascularització transmiocàrdica per làser Omnium YAG: 8.468,64 euros.

Tractaments i procediments diagnòstics de radiocirurgia estereotàctica i neuroradiologia
Radiocirurgia estereotàctica de tumors cerebrals:
Dosi única: 8.353,15 euros.
Dosi fraccionada: 9.188,47 euros.
Radiocirurgia estereotàctica de malformacions arteriovenoses:
Dosi única: 9.623,42 euros.
Dosi fraccionada: 10.589,62 euros.
Neuroradiologia intervencionista de nivell I: 3.585,13 euros.
Neuroradiologia intervencionista de nivell II: 9.679,85 euros.
Neuroradiologia intervencionista de nivell III: 7.170,24 euros.
Radiologia intervencionista d'alta complexitat: 1.079,58 euros.

Tractament quirúrgic de Parkinson (casos nous): 35.396,71 euros.
Tractament quirúrgic de Parkinson (recanvis): 16.881,80 euros.
Tractament quirúrgic d’epilèpsia: 14.035.09 euros.

Tractament quirúrgic de trastorns obsessius compulsius: 6.041,68 euros.
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Tractaments especialitzats i quirúrgics per a grans lesionats medul·lars:
Recuperació funcional (ES) en una lesió medul·lar alta: 38.773,22 euros.
Recuperació del control voluntari de la micció i l'evacuació: 16.063,18 euros.
Tractament quirúrgic de l'espasticitat d'origen cerebral o medul·lar: 13.309,12 euros.

Altres tractaments i procediments d'alta complexitat:
Oxigenació per membrana extracorpòria neonatal (ECMO): 9.231,72 euros.

Cirurgia oncològica d'alta complexitat amb intenció curativa:

Càncer d'esòfag: 28.331,19 euros.
Càncer d’estómac: 14.473,12 euros.
Càncer de pàncrees: 15.141,10 euros.
Tractament quirúrgic de les metàstasis hepàtiques: 13.394,34 euros.
Càncer de recte: 10.529,81 euros.
Tractament quirúrgic del càncer de pulmó: 13.179,07 euros.
Tractament quirúrgic de tumors benignes i malignes de cervell: 16.009,89 euros.

Trasplantaments:

Trasplantament cardíac: 94.152,04 euros.
Trasplantament de còrnia: 3.078,33 euros.
Trasplantament hepàtic: 72.907,42 euros.
Trasplantament de la medul·la òssia al·logènic: 51.318,70 euros.
Trasplantament de la medul·la òssia autòleg: 33.242,20 euros.
Trasplantament de pàncrees: 50.346,20 euros.
Trasplantament simultani de ronyó i pàncrees: 51.706,36 euros.
Trasplantament de pulmó: 88.164,77 euros.
Trasplantament renal: 32.053,94 euros.

Tarifes corresponents a tècniques, tractaments i procediments específics, exclosos els d'alta complexitat

Tractaments i procediments diagnòstics de radiocirurgia estereotàctica i neuroradiologia
Estudis neurofisiològics estereotàctics: 10.093,09 euros.
Endoscòpia intervencionista d'alta complexitat: 504,73 euros.
Angiografia diagnòstica: 1.254,82 euros.
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Tractaments i procediments diagnòstics urològics:

Disfuncions miccionals i/o enuresi i problemes d'ejaculació: 2.309,61 euros.
Disfunció erèctil i impotència: 1.539,74 euros.
Estudi urodinàmic i/o uroneurològic: 192,44 euros.
Litiasi renal recidivant: 346,48 euros.
Accés vascular per a hemodiàlisi: 483,53 euros.
Litotrípsia: 1.924,72 euros.

Tractaments de medicina nuclear:
Tractaments de medicina nuclear: 530,65 euros.

Diagnòstic prenatal:
Amniocentesi: 231,01 euros.
Funiculocentesi: 269,45 euros.
Biòpsia de cori: 406,11 euros.

Tractaments de la infertilitat:
Fertilització in vitro: 4.234,33 euros.
Diagnòstic de preimplantació+FIV: 6.268,71 euros.
Inseminació artificial: 769,91 euros.
Inseminació artificial amb rentatge seminal: 2.171,02 euros

Tractaments especialitzats i quirúrgics per a grans lesionats medul·lars:
Avaluació integral periòdica especialitzada: 461,91 euros
Rehabilitació integral infantil especialitzada: 50,06 euros
Rehabilitació especialitzada de funcions superiors: 53,88 euros

Interrupció voluntària de l'embaràs
Fins a les 12 setmanes amb anestèsia local: 309,10 euros.
Fins a les 12 setmanes amb anestèsia general: 425,09 euros.
De 13 a 15 setmanes amb anestèsia general o sedació: 480,95 euros.
De 16 a 19 setmanes amb anestèsia general o sedació: 725,69 euros.
De 20 a 22 setmanes amb anestèsia general o sedació: 1.382,35 euros.

Extracció d’òrgans
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Per cada intervenció d'extracció d'òrgans, quan tingui lloc en un centre generador que no faci trasplantaments
o, si no és el cas, quan l'equip extractor es desplaci: 702,12 euros.

Per cada òrgan extret, només vàlid per a ronyó, cor, cor i pulmó, pulmó, fetge i pàncrees: 1.206,69 euros
(considerant que un ronyó equival a un òrgan extret, dos ronyons a dos òrgans extrets, un pulmó a un òrgan
extret, dos pulmons a dos òrgans extrets).

Altres tècniques i procediments específics:

Rehabilitació física ambulatòria:
Nivell MA: 540,00 euros.
Nivell A: 181,00 euros.
Nivell M: 155,00 euros.
Nivell B: 113,00 euros.

Rehabilitació física domiciliaria:
Nivell NM, tarifa A: 522,00 euros.
Nivell NM, tarifa B: 552,00 euros.
Nivell NM, tarifa C: 584,00 euros.
Nivell NM, tarifa D: 618,00 euros.
Nivell MA, tarifa A: 852,00 euros.
Nivell MA, tarifa B: 902,00 euros.
Nivell MA, tarifa C: 954,00 euros.
Nivell MA, tarifa D: 1.009,00 euros.
Nivell A, tarifa A: 650,00 euros.
Nivell A, tarifa B: 688,00 euros.
Nivell A, tarifa C: 728,00 euros.
Nivell A, tarifa D: 770,00 euros.
Nivell M, tarifa A: 537,00 euros.
Nivell M, tarifa B: 568,00 euros.
Nivell M, tarifa C: 601,00 euros.
Nivell M, tarifa D: 636,00 euros.
Nivell B, tarifa A: 209,00 euros.
Nivell B, tarifa B: 221,00 euros.
Nivell B, tarifa C: 233,00 euros.
Nivell B, tarifa D: 247,00 euros.

Rehabilitació logopèdia ambulatòria:
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Nivell AP: 420,00 euros.
Nivell MP: 330,00 euros.
Nivell BP: 210,00 euros.
Nivell AS: 90,00 euros.
Nivell MS: 42,00 euros.
Nivell BS: 30,00 euros.

Rehabilitació logopèdia domiciliària:
Nivell DL, tarifa A: 522,00 euros.
Nivell DL, tarifa B: 552,00 euros.
Nivell DL, tarifa C: 584,00 euros.
Nivell DL, tarifa D: 618,00 euros.

Ecografia intervencionista: 71,86 euros.
Endoscòpia intervencionista: 166,40 euros.
Dilatació uretral: 75,62 euros.
Extracció de cos estrany endoscòpic: 113,44 euros.
Tractament amb làser oftalmològic: 128,25 euros.
Tractament dermatològic pediàtric amb DYE-làser: 579,75 euros.
Polisomnograma: 358,52 euros.
Tractament de les malalties inflamatòries intestinals: 7.949,51 euros.
Teràpia pel tractament degeneració macular senil: 1.289,67 euros.

Procediments relacionats amb els implants auditius:
Implant coclear: 30.089,50 euros.
Implant osteointegrat: 10.759,67 euros.
Renovació del processador: 5.823,64 euros.

Procediments de compra addicional
Intervenció de cataractes: 1.017,83 euros.
Intervenció de varices: 1.017,83 euros.
Intervenció de hèrnies: 1.024,23 euros.
Colecistectomies: 1.062,17 euros.
Artroscòpia: 758,71 euros.
Prostatectomia: 948,37 euros
Alliberament del canal carpià: 758,71 euros.
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Amigdalectomia: 341,43 euros.
Circumcisió: 341,43 euros.
Intervenció de pròtesi de maluc: 3.327,59 euros.
Intervenció de pròtesi de genoll: 5.311,95 euros.
Histerectomia: 1.213,89 euros.
Intervenció d’hàl·lux valg: 758,71 euros.
Intervenció de quist pilonidal: 341,43 euros.

(13.149.085)
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