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Disposicions

ORDRE

SLT/135/2011, de 10 de juny, per la qual s’estableixen, per a l’any 2011, els preus 
de les activitats de trasplantament renal i d’extracció d’òrgans que prestin els 
centres i els establiments sanitaris que tinguin subscrits contractes o convenis amb 
el 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, entre d’altres, ha de determinar el preu unitari, les 
tècniques, els tractaments i els procediments específics.

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, 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, els preus de les activitats de trasplantament renal 

i d’extracció d’òrgans que prestin els centres i els establiments sanitaris que tinguin 
subscrits contractes o convenis amb el Servei Català de la Salut, de la manera i en 
la quantia que determina l’annex d’aquesta Ordre.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Els preus que estableix l’annex d’aquesta Ordre són d’aplicació des de l’1 de 

gener de 2011.

Segona
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de juny de 2011

BOI RUIZ I GARCÍA

Conseller de Salut

ANNEX

Trasplantament i extracció

—1 Manteniment del Programa de trasplantament renal
Mensualment, als centres trasplantadors per cobrir despeses de personal:
a) Centres que realitzin fins a 40 (inclusivament) trasplantaments anuals: 9.551,12 

euros mensuals.
b) Centres que realitzin més de 40 trasplantaments anuals: 16.610,64 euros 

mensuals.
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—2 Per cada trasplantament renal efectuat
a) Fins al quarantè de l’any: 1.661,04 euros per trasplantament.
b) A partir del trasplantament quaranta-unè de l’any: 3.322,10 euros per tras-

plantament.

—3 Per cada trasplantament renal
En concepte de medicació immunodepressora: 3.945,92 euros.

—4 Per cada intervenció d’extracció d’òrgans
Quan tingui lloc en un centre generador que no faci trasplantaments o, si aquest 

no és el cas, quan l’equip extractor es desplaci: 735,97 euros.

—5 Per cada òrgan extret
Només vàlid per a ronyó, cor, cor i pulmó, pulmó, fetge i pàncrees: 1.264,87 eu-

ros (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).

(11.160.047)
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