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DEPARTAMENT
DE SALUT
ORDRE
SLT/143/2011, de 20 de juny, per la qual s’estableixen les tarifes màximes, per a l’any
2011, dels serveis d’atenció integral a l’acondroplàsia, altres displàsies i altres
trastorns del creixement que contracti el Servei Català de la Salut.
L’article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,
estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els
preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com la seva
modificació i revisió.
Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, i
d’acord amb el que preveu l’article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació
sanitària de Catalunya,
ORDENO:
Article únic
S’estableixen, per a l’any 2011, les tarifes màximes dels serveis d’acondroplàsia
que contracti el Servei Català de la Salut, les quals s’indiquen a l’annex d’aquesta
Ordre.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
L’any 2011 les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català
de la Salut per a la prestació dels serveis d’atenció integral a l’acondroplàsia, altres
displàsies i altres trastorns del creixement, s’actualitzaran en el mateix percentatge
de variació existent entre les tarifes màximes vigents a 31 de desembre de 2010 i
les tarifes màximes aprovades en aquesta Ordre.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les tarifes màximes que fixa aquesta Ordre són d’aplicació des de l’1 de gener
de 2011.
Segona
L’actualització de preus a què fa referència la disposició addicional única és
d’aplicació 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 entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 20 de juny de 2011
BOI RUIZ I GARCÍA
Conseller de Salut
ANNEX
Visites de consulta externa: 142,29 euros.
Elongacions bilaterals de tíbies, fèmurs i húmers: 21.702,64 euros.
Elongacions amb correcció axial: 22.765,01 euros.
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc
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Intervencions correctores amb material (no inclou osteotomies): 18.970,84
euros.
Intervencions correctores sense material (no inclou osteotomies): 11.382,50
euros.
Osteotomies correctores: 12.805,32 euros.
Intervencions correctores menors amb material: 6.639,79 euros.
Intervencions correctores menors sense material: 2.371,36 euros.
Suplement per a complicacions postquirúrgiques amb estada a l’UVI: 9.485,42
euros.
(11.168.086)
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