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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ORDRE SLT/265/2015, de 3 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2015 els preus unitaris i els valors
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 efectes de
pagament del mòdul sanitari, s’inclouen les activitats següents:
a) Hospitalització.
b) Activitats dels programes d'atenció domiciliària (PADES) i 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 implementar
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 dels departaments de Salut i Benestar
Social i Família.
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 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 proposat al
Departament de Salut els preus unitaris corresponents al mòdul sanitari de l’atenció sociosanitària per a l’any
2015.
Per tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 40.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article únic
S'estableixen per a l'any 2015 els preus unitaris i els valors per a la contraprestació dels serveis duts a terme
pels centres sociosanitaris de la manera i per la quantia que es determinen a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposicions addicionals
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Primera
L’any 2015, les tarifes dels contractes adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis
duts a terme pels centres sociosanitaris que fossin aplicables a 31 de desembre de 2014 s’han d’actualitzar en
el mateix percentatge de variació existent entre els preus unitaris o valors vigents a 31 de desembre de 2014 i
els preus unitaris o valors aprovats en aquesta Ordre

Segona
Els usuaris de centres sociosanitaris de llarga estada resten exempts d’efectuar l’aportació econòmica al mòdul
de suport social durant els trenta primers dies d’estada. L’aportació esdevé exigible a partir del dia trenta-u, a
comptar des del dia de l’ingrés.
A l’efecte del càlcul del període d’exempció que estableix el paràgraf precedent, s’han de computar totes les
estades que s’hagin produït en el període de l’any immediatament anterior.

Disposicions finals

Primera
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el DOGC.

Segona
L’aplicació dels preus unitaris i valors que especifica aquesta Ordre per al període comprès entre l’1 de gener
de 2015 i el 30 d’abril de 2015 es retrotrau a l'1 de gener de 2015.
L’aplicació dels preus unitaris i valors especificats en aquesta Ordre per al període comprès entre l’1 de maig
de 2015 i el 31 de desembre de 2015 es retrotrau a l'1 de maig de 2015.

Tercera
L’actualització de preus a què fa referència la disposició addicional primera és aplicable a partir de la data en
què, d'acord amb la normativa vigent i els contractes subscrits, sigui aplicable la revisió de preus.

Barcelona, 3 de juliol de 2015

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Annex

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/6

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6946 - 31.8.2015
CVE-DOGC-A-15239019-2015

-1 Valors de les unitats bàsiques de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres
sociosanitaris

1.1 Activitat d’hospitalització:

1.1.1 Llarga estada
A l’efecte de modular el pagament de l’atenció hospitalària sociosanitària, l’atenció de llarga estada es classifica
en tres nivells de complexitat, en funció del grau de dependència, de les patologies ateses i de la complexitat
terapèutica.

1.1.1.1 Preus unitaris per al mòdul de suport sanitari:

Nivell A:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 33,57 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 34,78 euros/estada.

Nivell B:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 50,22 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 52,03 euros/estada.

Nivell C:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 60,87 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 63,06 euros/estada.

1.1.1.2 Mòdul de suport social:
Tarifa única per als nivells A, B i C:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 17,21 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 17,83 euros/estada.

1.1.2 Activitat de mitjana estada (convalescència, cures pal·liatives i mitja estada polivalent):
Els preus unitaris per a l'activitat de convalescència s’han d’aplicar en funció de la complexitat terapèutica dels
usuaris de cada centre, d'acord amb els paràmetres que s'estableixin.

Preu unitari que inclou els mòduls de suport sanitari i de suport social:

Preu unitari de complexitat baixa:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 85,94 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 89,03 euros/estada.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/6

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6946 - 31.8.2015
CVE-DOGC-A-15239019-2015

Preu unitari de complexitat mitjana:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 86,91 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 90,04 euros/estada.

Preu unitari de complexitat alta:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 88,90 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 92,10 euros/estada.

1.1.3 Activitat d’atenció a subaguts:

Preu unitari que inclou els mòduls de suport sanitari i de suport social:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 1.670,00 euros/alta.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 1.730,12 euros/alta.

1.1.4 Activitat d'atenció a persones malaltes de sida en situació terminal:

Preu unitari específic per a l'atenció de persones malaltes terminals de sida, que inclou els mòduls de suport
sanitari i de suport social:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 112,41 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 116,46 euros/estada.

1.1.5 Activitat d'hospitalització de dia:

1.1.5.1 Preu unitari per al mòdul de suport sanitari:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 34,82 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 36,07 euros/estada.

1.1.5.2 Preu unitari per al mòdul de suport social:
Preu unitari amb servei de menjador:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 7,76 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 8,04 euros/estada.
Preu unitari sense servei de menjador:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 3,49 euros/estada.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 3,62 euros/estada.

1.2 Activitat dels equips de suport a l'atenció primària i als centres hospitalaris:

1.2.1 Contraprestació per als programes d'atenció domiciliària (PADES):
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Contraprestació màxima per al mòdul de suport sanitari
De l’1 de gener al 30 d’abril: fins a un màxim de 55.174,52 euros, per aquest període.
De l’1 de maig al 31 de desembre: fins a un màxim de 114.321,60 euros, per aquest període.

Contraprestació per al mòdul de suport social:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 2.293,89 euros/mes
De l’1 de maig al 31 de desembre: 2.376,47 euros/mes

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.

1.2.2 Contraprestació específica per a les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS):

Contraprestació per a UFISS geriàtrica:
De l’1 de gener al 30 d’abril: un mínim de 37.074,44 euros i un màxim de 103.670, 88 euros, per aquest
període.
De l’1 de maig al 31 de desembre: un mínim de 76.818,24 euros i un màxim de 214.806,00 euros, per aquest
període.

Contraprestació per a UFISS cures pal·liatives:
De l’1 de gener al 30 d’abril: un mínim de 37.074,44 euros i un màxim de 101.638,08 euros, per aquest
període.
De l’1 de maig al 31 de desembre: un mínim de 76.818,24 euros i un màxim de 210.594,16 euros, per aquest
període.

Contraprestació per a UFISS mixta:
De l’1 de gener al 30 d’abril: un mínim de 37.074,44 euros i un màxim de 78.597,80 euros, per aquest
període.
De l’1 de maig al 31 de desembre: un mínim de 76.818,24 euros i un màxim de 162.854,64 euros, per aquest
període.

Contraprestació per a UFISS de valoració del deteriorament cognitiu i trastorns de la conducta:
De l’1 de gener al 30 d’abril: un mínim de 37.074,44 euros i un màxim de 91.777,48 euros, per aquest
període.
De l’1 de maig al 31 de desembre: un mínim de 76.818,24 euros i un màxim de 190.162,96 euros, per aquest
període.

La contraprestació per a les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries es determina en funció del
nombre de professionals de què consten, del centre on estan ubicades, de l'activitat duta a terme (d'atenció
directa, docència i recerca i connexió de recursos) i del temps de funcionament, d'acord amb els paràmetres
que s'estableixin.
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1.3 Activitat d'avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius:

1.3.1 Consulta d'avaluació i seguiment:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 44,74 euros/visita.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 46,35 euros/visita.

1.3.2 Avaluació multidisciplinària:

Geriàtrica:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 140,76 euros/procés.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 145,83 euros/procés.

En cures pal·liatives:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 140,76 euros/procés.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 145,83 euros/procés.

De trastorns cognitius:
De l’1 de gener al 30 d’abril: 198,25 euros/procés.
De l’1 de maig al 31 de desembre: 205,39 euros/procés.

-2 Els centres poden accedir a un ingrés complementari de fins al 3% de la seva facturació acceptada pel
Servei Català de la Salut dels serveis d'internament, sempre que compleixin les actuacions en relació amb els
objectius del Pla de salut, els sistemes d'informació i els programes específics.

(15.239.019)
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