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Disposicions

ORDRE

SLT/132/2011, de 8 de juny, per la qual s’estableix la tarifa màxima, per a l’any 2011, 
dels serveis de litotrípsia 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.

Els contractes administratius per a la gestió dels serveis de litotrípsia actualment 
vigents estableixen que, en cas de pròrroga, les tarifes es podran actualitzar en 
funció de l’actualització de les tarifes màximes que estableixi l’ordre del Depar-
tament de Salut.

Per tot el que s’ha exposat, 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’estableix en 1.161,47 euros la tarifa màxima dels serveis de litotrípsia que 

contracti el Servei Català de la Salut per a l’any 2011.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única
L’any 2011 les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català 

de la Salut per a la prestació dels serveis de litotrípsia 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, 8 de juny de 2011

BOI RUIZ I GARCÍA

Conseller de Salut
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