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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ORDRE SLT/16/2021, de 26 de gener, per la qual s'estableixen, per a l'any 2021, les tarifes aplicables per a
l'activitat ordinària dels centres i establiments sanitaris privats, laboratoris clínics i mútues integrats
funcionalment i temporalment al Sistema Sanitari Integral de Catalunya (SISCAT).
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 per modificar-los i revisar-los.
Mitjançant la Resolució de 21 de març de 2020 es va establir la integració funcional i temporal al sistema públic
de salut de Catalunya de mútues d'accident de treball i centres i establiments sanitaris privats, en el marc de
l'estratègia de resposta a l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2, tot indicant expressament que aquesta
mesura comportava la integració immediata, a escala funcional, dels dispositius referenciats al Sistema Sanitari
Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) de manera temporal.
L'article 1.1 del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa, estableix que, en funció de les necessitats del Sistema Sanitari Públic de Catalunya per
gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s'habilita el Departament de Salut, actuant a través del
Servei Català de la Salut, per disposar de la capacitat productiva dels centres i establiments sanitaris privats,
laboratoris clínics i mútues d'accidents de treball, i afegeix que l'objectiu és proporcionar major capacitat
assistencial de forma immediata en cas que, a causa de la incidència directa o indirecta de la pandèmia, es
requereixi.
D'acord amb això, mitjançant la Resolució del director del Servei Català de la Salut, de 4 de novembre de
2020, s'ha establert novament la integració funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de les
mútues d'accidents de treball i els centres i establiments sanitaris privats de Catalunya que no en formessin
part amb anterioritat, en el marc de l'estratègia de resposta a la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.
El punt cinquè de l'esmentada Resolució de 4 de novembre de 2020 preveu que s'ha d'establir un sistema de
contraprestació econòmica per compensar, sota els criteris de proporcionalitat i equitat, l'activitat assistencial
prestada amb càrrec al Servei Català de la Salut pels centres privats integrats funcionalment al SISCAT; i
afegeix que el sistema de pagament aplicable, mentre no se n'estableixi un d'específic ajustat a les
circumstàncies actuals, continuarà essent el previst a l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, de
conformitat amb el manteniment de la seva vigència que estableix la disposició addicional primera del Decret
llei 26/2020, de 23 de juny.
L'article 2.5 de l'esmentat Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, estableix que, si es considera necessari, el Consell
de Direcció del Servei Català de la Salut podrà proposar la creació de noves tarifes i/o nous programes per a la
seva aprovació pel Departament de Salut, per donar resposta a les necessitats que puguin anar sorgint.
D'acord amb això, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en la sessió del 14 desembre de 2020,
ha proposat la creació de les tarifes aplicables a l'atenció ordinària que els centres i establiments sanitaris
privats, laboratoris clínics i mútues integrats funcionalment i temporalment al Sistema Sanitari Integral de
Catalunya (SISCAT) realitzin amb càrrec al Servei Català de la Salut, amb l'objectiu de la contenció de la
pandèmia o la descongestió del sistema sanitari.
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 1
Aquesta Ordre és aplicable als centres integrats funcionalment temporalment al Sistema Sanitari Integral de
Catalunya (SISCAT) per la Resolució del director del Servei Català de la Salut, de 4 de novembre de 2020, per
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la qual s'estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de les mútues
d'accidents de treball i els centres i establiments sanitaris privats de Catalunya que no en formessin part amb
anterioritat, en el marc de l'estratègia de resposta a la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

Article 2
Establir, per a l'any 2021, la contraprestació per l'atenció ordinària que els centres i establiments sanitaris
privats, laboratoris clínics i mútues integrats funcionalment i temporalment al Sistema Sanitari Integral de
Catalunya (SISCAT) realitzin amb càrrec al Servei Català de la Salut, amb l'objectiu de la contenció de la
pandèmia o la descongestió del sistema sanitari, d'acord amb les tarifes següents:
Alta mèdica: 1.690,74 euros
Alta quirúrgica: 1.929,88 euros
Cirurgia major ambulatòria: 1.736,89 euros
Alta obstètrica: 1.377,31 euros

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 les tarifes que estableix aquesta Ordre es retrotrau a l'1 de gener de 2021.

Barcelona, 26 de gener de 2021

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

(21.027.040)
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