
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE SLT/174/2021, d'1 de setembre, de modificació de l'Ordre SLT/109/2021, de 19 de maig, per la qual
es prorroga, per a l'any 2021, l'Ordre SLT/48/2021, d'1 de març, per la qual s'estableixen per a l'any 2020 els
preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

El Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de l'atenció sociosanitària (DOGC núm. 1348,
de 28.9.1990); l'Ordre de 15 de maig de 1991, per la qual es determinen les activitats d'assistència
sociosanitària que es poden concertar amb les entitats titulars de centres, serveis i establiments sociosanitaris
(DOGC núm. 1452, de 7.6.1991), i el Decret 163/2002, d'11 de juny, pel qual es regula l'activitat d'avaluació
integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius que pot contractar el Servei Català de
la Salut (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002), regulen les activitats que poden ser objecte de contractació.

En aquest sentit, l'article 52 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), estableix que, a l'efecte de
pagament del mòdul sanitari, s'inclouen les activitats següents:

a) Hospitalització.

b) Activitats dels programes d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES) i de les unitats funcionals
interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS).

c) Avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius.

d) Serveis, dispositius i programes específics de necessitat reconeguda i/o activitats que calgui aplicar
derivades del Pla de salut de Catalunya i de la resta de criteris de política sanitària.

L'article 9.2 del Decret 215/1990, de 30 de juliol, estableix que els valors de les unitats bàsiques de pagament
per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris s'han de determinar anualment i
publicar, mitjançant una ordre, a proposta dels òrgans competents, que actualment són el Departament de
Salut i el Departament de Drets Socials. D'altra banda, pel que fa al mòdul sanitari de l'atenció sociosanitària,
l'article 62 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), estableix que anualment s'han de fixar els
preus unitaris corresponents al sistema de pagament de l'atenció sociosanitària, la contraprestació màxima
dels programes d'atenció domiciliària (PADES) i la contraprestació mínima i màxima de les UFISS. A aquests
efectes, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en virtut de les funcions que li atribueix l'article
14.1.k) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, ha de proposar al Departament
de Salut els preus unitaris corresponents al mòdul sanitari de l'atenció sociosanitària per a l'any 2021.

D'acord amb tot això, es va aprovar l'Ordre SLT/109/2021, de 19 de maig, per la qual es prorroga, per a l'any
2021, l'Ordre SLT/48/2021, d'1 de març, per la qual s'estableixen per a l'any 2020 els preus unitaris
corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris (DOGC núm. 8417, de
25.5.2021). Tanmateix, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, vistos els canvis demogràfics de la
població, ha considerat que per potenciar l'atenció a la comunitat en general i a les residències geriàtriques, en
concret, és necessària l'ampliació dels serveis dels PADES, tant en el perfil de les persones ateses (pal·liatius,
cronicitat, fragilitat) com en l'horari d'atenció (12 h diàries i els 7 dies de la setmana). Aquesta ampliació dels
PADES exigeix que se n'actualitzi la contraprestació econòmica.

Per tot això, de conformitat amb l'article 9.2 del Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament
de l'atenció sociosanitària, i en ús de les facultats que ens atorga l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordenem:

Article únic
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Es modifica l'article únic de l'Ordre SLT/109/2021, de 19 de maig, per la qual es prorroga, per a l'any 2021,
l'Ordre SLT/48/2021, d'1 de març, per la qual s'estableixen per a l'any 2020 els preus unitaris corresponents a
la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris, que resta redactat de la manera
següent:

“1. Es prorroga, per a l'any 2021, l'Ordre SLT/48/2021, d'1 de març, per la qual s'estableixen per a l'any 2020
els preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris,
llevat la contraprestació per als programes d'atenció domiciliària (PADES), que és l'establerta en l'apartat 2
d'aquest article.

”2. Contraprestació per als programes d'atenció domiciliària (PADES), que és la suma de:

”a) Contraprestació màxima per al mòdul de suport sanitari: fins a un màxim de 206.845,68 euros.

”b) Contraprestació per al mòdul de suport social: 2.376,47 euros/mes.

”c) Contraprestació addicional al mòdul de suport sanitari:

”En cas d'ampliació de l'horari de tarda: fins a un màxim de 69.334,44 euros.

”En cas d'ampliació de cap de setmana: fins a un màxim de 69.334,44 euros.

”La contraprestació per als programes d'atenció domiciliària es determina en funció del nombre de
professionals, del grau d'implantació de la reforma de l'atenció primària i de la zona geogràfica d'influència i
d'actuació de l'equip.”

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Segona

L'aplicació de la contraprestació per als programes d'atenció domiciliària (PADES) es retrotrau a l'1 de gener de
2021.

Barcelona, 1 de setembre de 2021

Josep Maria Argimon i Pallàs

Conseller de Salut

Violant Cervera i Gòdia

Consellera de Drets Socials

(21.245.034)
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