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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ORDRE SLT/165/2018, d'1 d'octubre, per la qual es determinen per a l'any 2018 els preus unitaris per a la
contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada.
El capítol 2 del títol 4 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris
amb càrrec al Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), regula el sistema de contraprestació
de l'atenció hospitalària i especialitzada.
El sistema de contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada diferencia entre la contraprestació de
l'atenció hospitalària i especialitzada de caràcter general (que inclou l'atenció hospitalària i especialitzada
vinculada al procés d'hospitalització i l'activitat que no hi està vinculada) i la contraprestació de l'assistència
hospitalària i especialitzada d'alta complexitat.
El paràmetre aplicable a l'atenció hospitalària i especialitzada vinculada al procés d'hospitalització, dins
l'atenció hospitalària i especialitzada de caràcter general, és l'alta, per a la qual s'ha d'establir un preu unitari
en funció dels nivells d'estructura dels hospitals i un preu unitari corresponent a la complexitat casuística
atesa.
El paràmetre aplicable a l'atenció sanitària a les urgències hospitalàries, dins l'activitat no vinculada al procés
d'hospitalització, és la urgència atesa, per a la qual s'ha d'establir un preu unitari, i diferenciar la urgència
atesa i la visita de triatge. No obstant això, en el cas dels hospitals situats en zones geogràfiques aïllades i/o
amb poca població i/o amb dispositius específics de resolució d'urgències, no és aplicable l'esmentat paràmetre
i s'ha d'establir una assignació única global i determinar quins hospitals compleixen aquesta característica.
Finalment, el paràmetre de les tècniques, tractaments i procediments específics, que inclou l'hospital de dia i la
cirurgia menor ambulatòria, és el cas atès, per al qual s'ha d'establir un preu unitari.
Per això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, d'acord amb l'article 10.j) de la Llei
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i l'article 48 del Decret 118/2014, de 5 d'agost,
sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut,

Ordeno:

Article 1
1.1 Els preus unitaris de l'alta de l'atenció hospitalària i especialitzada vinculada al procés d'hospitalització, dins
l'atenció hospitalària i especialitzada de caràcter general, en funció dels nivells d'estructura dels hospitals, són
els següents:
Nivell 1. Hospital complementari: 800,47 euros.
Nivell 2. Hospital general bàsic tipus A: 926,84 euros.
Nivell 3. Hospital general bàsic tipus B: 1.000,60 euros.
Nivell 4. Hospital de referència tipus A: 1.232,30 euros.
Nivell 5. Hospital de referència tipus B: 1.679,94 euros.
Nivell 6. Hospital d'alta complexitat: 2.117,05 euros.
Nivell 7. Hospital monogràfic:
Traumatologia i rehabilitació: 2.117,05 euros.
Urologia: 2.117,05 euros.
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Oncologia: 2.117,05 euros.
Pediatria: 2.117,05 euros.
1.2 El preu unitari de l'alta de l'atenció hospitalària i especialitzada vinculada al procés d'hospitalització, dins
l'atenció hospitalària i especialitzada de caràcter general, en funció de la complexitat de la casuística atesa, és
de 858,42 euros.

Article 2
Els preus unitaris de la urgència atesa i de la visita de triatge de l'atenció sanitària a les urgències
hospitalàries, dins l'activitat no vinculada al procés d'hospitalització, són els següents:
Visita de triatge: 15,80 euros.
Urgència atesa: 89,51 euros.

Article 3
L'assignació única global per a la contraprestació dels serveis d'urgències dels hospitals situats en zones
geogràfiques aïllades i/o amb poca població i/o amb dispositius específics de resolució d'urgències, és
d'1.884.136,80 euros.

Article 4
Als efectes del que estableix aquesta Ordre, tenen la condició d'hospitals situats en zones geogràfiques aïllades
i/o amb poca població i/o amb dispositius específics de resolució d'urgències els següents:
Fundació Sant Hospital, la Seu d'Urgell.
Hospital Comarcal del Pallars, Tremp.
Hospital Comarcal Móra d'Ebre.
Hospital de Campdevànol.

Article 5
Els preus unitaris de l'hospital de dia i de la cirurgia menor ambulatòria, dins l'activitat no vinculada al procés
d'hospitalització, són els següents:
Hospital de dia: 207,09 euros.
Cirurgia menor ambulatòria: 198,71 euros.

Article 6
Els preus unitaris de les tècniques, tractaments i procediments específics dins l'activitat no vinculada al procés
d'hospitalització, exclosos l'hospital de dia i la cirurgia menor ambulatòria, són els que estableix l'annex
d'aquesta Ordre.

Disposicions finals

Primera
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Segona
L'aplicació dels preus unitaris i valors establerts en aquesta Ordre es retrotrau a l'1 de gener de 2018.

Barcelona, 1 d'octubre de 2018

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Annex

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

Tractaments i procediments diagnòstics de radiocirurgia estereotàctica i neuroradiologia
Estudis neurofisiològics diagnòstics per a cirurgia de l'epilèpsia
Endoscòpia intervencionista d'alta complexitat
Angiografia diagnòstica

10.630,70 €
531,61 €
1.321,65 €

Tractaments i procediments diagnòstics urològics
Disfuncions miccionals i/o enuresi i problemes d'ejaculació

2.432,63 €

Disfunció erèctil i impotència

1.621,75 €

Estudi urodinàmic i/o uroneurològic

202,70 €

Litiasi renal recidivant

364,93 €

Accés vascular per a hemodiàlisi

509,29 €

Litotrípsia

2.027,24 €

Tractaments de medicina nuclear
Tractaments de medicina nuclear

558,91 €

Diagnòstic prenatal
Amniocentesi

243,32 €

Funiculocentesi

283,80 €

Biòpsia de cori

427,74 €
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Determinació del DNA fetal en sang materna

330,37 €

Tractaments de la infertilitat
Fertilització in vitro. Cicle FIV

4.459,88 €

Fertilització in vitro. Criotransferències

914,83 €

Diagnòstic preimplantacional i FIV

6.602,60 €

Inseminació artificial

810,93 €

Inseminació artificial amb rentatge de semen

2.286,66 €

Tractaments especialitzats i quirúrgics per a grans lesionats medul·lars
Avaluació integral periòdica especialitzada

486,51 €

Rehabilitació integral infantil especialitzada

52,73 €

Rehabilitació especialitzada de funcions superiors

56,75 €

Interrupció voluntària de l'embaràs
IVE fins a les 12 setmanes, amb anestèsia local

322,25 €

IVE fins a les 12 setmanes, amb anestèsia general

443,16 €

IVE de 13 a 15 setmanes, amb anestèsia general o sedació

501,40 €

IVE de 16 a 19 setmanes, amb anestèsia general o sedació

756,55 €

IVE de 20 a 22 setmanes, amb anestèsia general o sedació

1.441,13 €

Donació i extracció d'òrgans
Detecció del donant

2.932,90 €

Gestió de la donació sense desplaçament

3.213,14 €

Gestió de la donació amb desplaçament

3.511,95 €
905,20 €

Anestesista per a l'extracció
Extracció simple

2.537,46 €

Extracció de fetge amb ECMO (MA controlada)

4.940,31 €

Extracció de donants en MA no controlada

4.962,50 €

Altres tècniques i procediments específics
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Rehabilitació
Rehabilitació física ambulatòria
Nivell MA

568,76 €

Nivell A

190,64 €

Nivell M

163,25 €

Nivell B

119,02 €

Rehabilitació física domiciliària
Nivell NM. Tarifa A

549,81 €

Nivell NM. Tarifa B

581,40 €

Nivell NM. Tarifa C

615,10 €

Nivell NM. Tarifa D

650,92 €

Nivell MA. Tarifa A

897,38 €

Nivell MA. Tarifa B

950,05 €

Nivell MA. Tarifa C

1.004,81 €

Nivell MA. Tarifa D

1.062,74 €

Nivell A. Tarifa A

684,62 €

Nivell A. Tarifa B

724,65 €

Nivell A. Tarifa C

766,78 €

Nivell A. Tarifa D

811,02 €

Nivell M. Tarifa A

565,60 €

Nivell M. Tarifa B

598,26 €

Nivell M. Tarifa C

633,01 €

Nivell M. Tarifa D

669,88 €

Nivell B. Tarifa A

220,12 €

Nivell B. Tarifa B

232,77 €

Nivell B. Tarifa C

245,41 €

Nivell B. Tarifa D

260,15 €

Rehabilitació de logopèdia ambulatòria
Nivell AP
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Nivell MP

347,57 €

Nivell BP

221,18 €

Nivell AS

94,80 €

Nivell MS

44,23 €

Nivell BS

31,60 €

Rehabilitació de logopèdia domiciliària
Nivell DL. Tarifa A

549,81 €

Nivell DL. Tarifa B

581,40 €

Nivell DL. Tarifa C

615,10 €

Nivell DL. Tarifa D

650,92 €
75,69 €

Ecografia intervencionista

175,27 €

Endoscòpia intervencionista

79,64 €

Dilatació uretral
Extracció endoscòpica d'un cos estrany

119,48 €

Tractament amb làser oftalmològic

135,09 €

Tractament dermatològic pediàtric amb DYE làser

610,63 €

Polisomnografia

377,62 €

Tractament de les malalties inflamatòries intestinals

8.372,93 €

Teràpia per a la degeneració macular senil

1.358,37 €

Procediments relacionats amb els implants auditius
Implant coclear

31.692,21 €

Implant osteointegrat

11.332,79 €
6.133,83 €

Renovació del processador

Tractament de l'obesitat mòrbida (cirurgia bariàtrica)
Cirurgia de l'obesitat mòrbida

7.655,01 €

Tractament renal substitutori
Hemodiàlisi en serveis de nefrologia
Hemodiàlisi hospitalària
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Hemodiàlisi hospitalària amb hemodiafiltració en línia (HDF)

188,69 €

Hemodiàlisi assistida amb bicarbonat

144,63 €

Hemodiàlisi assistida amb hemodiafiltració en línia (HDF)

176,00 €

Educació, vigilància clínica i controls periòdics (hemodiàlisi domiciliària)

11,86 €

Hemodiàlisi en unitats d'assistència nefrològica
Hemodiàlisi assistida amb bicarbonat

144,63 €

Hemodiàlisi assistida amb hemodiafiltració en línia (HDF)

176,00 €

Educació, vigilància clínica i controls periòdics (hemodiàlisi domiciliària)

11,86 €

Hemodiàlisi en centres de diàlisi hospitalaris
Hemodiàlisi assistida amb bicarbonat

144,63 €

Hemodiàlisi assistida amb hemodiafiltració en línia (HDF)

176,00 €

Diàlisi domiciliària, cessió de material inventariable
Per malalt que inicia el tractament

2.731,34 €

Material inventariable, mensualment, per malalt
Material fungible

595,62 €
52,05 €

Diàlisi peritoneal
Diàlisi peritoneal ambulatòria contínua (DPAC)

63,83 €

Diàlisi peritoneal cíclica contínua (DPCC)

96,17 €

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

Tractaments de radioteràpia
Radioteràpia de complexitat I

834,54 €

Radioteràpia de complexitat II

2.354,69 €

Radioteràpia de complexitat III

3.564,83 €

Radioteràpia de complexitat IV

5.096,09 €
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Tractaments de braquiteràpia
Braquiteràpia
772,12 €

Els 500 primers casos
A partir del cas núm. 501

1.138,47 €

Braquiteràpia oftàlmica

10.509,05 €

Braquiteràpia prostàtica

15.121,91 €

Tractaments i procediments diagnòstics digestius i hepàtics d'alta complexitat
Cateterisme hepàtic diagnòstic

1.707,72 €

Cateterisme hepàtic terapèutic

3.503,03 €

Tractaments i procediments diagnòstics de cardiologia d'alta complexitat

Cateterisme cardíac diagnòstic
Els 600 primers casos

1.252,33 €

A partir del cas núm. 601

1.488,78 €

Cateterisme cardíac terapèutic
Els 150 primers casos

2.784,94 €

A partir del cas núm. 151

3.292,85 €

Cirurgia cardíaca extracorpòria
Els 600 primers casos

7.748,55 €

A partir del cas núm. 601

8.564,18 €

Cirurgia major valvular

21.925,64 €

Cirurgia major coronària

17.293,58 €

Recanvi valvular aòrtic percutani (TAVI)

30.329,71 €

Tractament de les arrítmies per ablació

2.784,94 €

Valvuloplàstia endoscòpica

5.998,88 €

Revascularització transmiocàrdica per làser Omnium YAG

9.633,29 €

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

9/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7723 - 10.10.2018
CVE-DOGC-A-18278045-2018

Tractaments i procediments vasculars d'alta complexitat
Procediments en l'artèria caròtide i altres precerebrals (cirurgia oberta o endovascular)
Procediments en aneurismes d'aorta abdominal (cirurgia oberta o endovascular)

8.240,49 €
22.439,90 €

Tractaments i procediments diagnòstics de radiocirurgia estereotàctica i neuroradiologia
Radiocirurgia estereotàctica de tumors cerebrals (dosi única)

9.501,92 €

Radiocirurgia estereotàctica de tumors cerebrals (dosi fraccionada)

10.452,13 €

Radiocirurgia estereotàctica de malformacions arteriovenoses (dosi única)

10.946,88 €

Radiocirurgia estereotàctica de malformacions arteriovenoses (dosi fraccionada)

12.045,97 €

Neuroradiologia intervencionista de nivell I

4.078,18 €

Neuroradiologia intervencionista de nivell II

11.011,08 €

Neuroradiologia intervencionista de nivell III

8.156,33 €

Radiologia intervencionista d'alta complexitat

1.228,05 €

Tractament quirúrgic del Parkinson: casos nous

40.264,68 €

Tractament quirúrgic del Parkinson: recanvis

19.203,48 €

Tractament quirúrgic de l'epilèpsia

15.965,28 €

Tractament quirúrgic de trastorns obsessivocompulsius

6.872,57 €

Tractaments especialitzats i quirúrgics per a grans lesionats medul·lars
Tractament quirúrgic per al control voluntari de la micció i l'evacuació

25.619,96 €

Recuperació funcional ES en una lesió medul·lar alta

44.105,55 €

Tractament quirúrgic per al control de l'espasticitat greu d'origen cerebral o medul·lar

17.618,80 €

Tractament amb implantació de neuroestimulador diafragmàtic

31.780,95 €

Altres tractaments i procediments d'alta complexitat
Oxigenació per membrana extracorpòria neonatal (ECMO)

10.501,32 €

Procediment d'inserció de dispositius d'accés vascular implantables totalment (Port-a-Cath)

742,17 €

Procediments de clínica del dolor

965,84 €

Cirurgia oncològica d'alta complexitat amb intenció curativa
Càncer d'esòfag
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Càncer d'estómac

15.244,02 €

Càncer de pàncrees

15.947,59 €

Tractament quirúrgic de les metàstasi hepàtiques i del carcinoma primari de fetge

14.107,79 €

Càncer de recte

11.090,68 €

Tractament quirúrgic del càncer de pulmó primari i metastàtic

13.881,06 €

Tractament quirúrgic de tumors benignes i malignes de cervell

16.862,65 €

Tractament de la carcinomatosis peritoneal

18.808,30 €

Trasplantaments
Trasplantament cardíac

99.167,03 €

Trasplantament de còrnia

3.242,30 €

Trasplantament hepàtic

76.790,82 €

Trasplantament de la medul·la òssia al·logènic

54.052,18 €

Trasplantament de la medul·la òssia autòleg

35.012,85 €

Trasplantament de pàncrees

53.027,88 €

Trasplantament simultani de ronyó i pàncrees

54.460,49 €

Trasplantament de pulmó

92.860,85 €

Trasplantament renal

33.761,29 €

Trasplantament renal amb ABO incompatible

46.400,46 €

(18.278.045)
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