
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE SLT/211/2020, de 10 de desembre, per la qual s'estableix la tarifa de la prova PCR per diagnosticar
la infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

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.

Aquesta Resolució, pel que fa a la contraprestació econòmica de l'activitat que desenvolupen els centres que no
tinguessin prèviament una relació contractual, estableix que es fixaran les corresponents tarifes, que es
calcularan d'acord amb l'estructura de costos que estima el Servei Català de la Salut.

Posteriorment, el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació
amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de
l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, va establir
un seguit de tarifes d'aplicació als centres del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya
(SISCAT) i als centres integrats funcionalment, de manera temporal, al SISCAT, mitjançant la Resolució
esmentada de 21 de març de 2020.

L'article 2.10 del Reial decret 12/2020 esmentat preveu que un consell assessor format per responsables
economicofinancers de les entitats més representatives del SISCAT i de les organitzacions representants de les
entitats proveïdores de serveis assistencials i una persona que representi el Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda analitzi l'impacte econòmic relacionat amb la resposta sanitària a la situació
d'emergència, de manera que, segons els resultats d'aquesta anàlisi, el Servei Català de la Salut pugui
efectuar, si escau, una revisió de les tarifes i/o nous programes i de la resta d'imports extraordinaris abonats a
les entitats, d'acord amb les disposicions d'aquest Decret.

Aquest Consell Assessor es va constituir el 15 de juliol de 2020 i, a partir de la informació recollida de les
entitats proveïdores i de la seva anàlisi i debat posterior s'ha proposat l'actualització de l'actual tarifa de la
prova PCR, la qual ha estat aprovada pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en la sessió del 26
d'octubre de 2020.

D'altra banda, mitjançant la Resolució 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.

Aquesta Resolució, en el seu punt cinquè, estableix que el Servei Català de la Salut ha d'establir un sistema de
contraprestació econòmica per compensar, sota els criteris de proporcionalitat i equitat, l'activitat assistencial
prestada al seu compte per part dels centres privats integrats funcionalment al SISCAT en virtut d'aquesta
Resolució, per a la qual cosa s'ha d'aplicar un sistema tarifari homogeni. Cal afegir que el sistema de pagament
aplicable, mentre no se n'estableixi un d'específic ajustat a les actuals circumstàncies, 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.

Així mateix, aquesta Resolució reconeix l'activitat prestada pels centres sanitaris i laboratoris privats (que no
són del SISCAT) que els hagi estat derivada per part del Servei Català de la Salut durant el període comprès
entre el 22 de juny de 2020 (moment en el qual la Resolució de 21 de març de 2020 deixa de tenir efectes) i
fins al moment d'emissió de la nova Resolució, i autoritzar-ne la facturació en els termes previstos per l'article
2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d'acord amb el que preveu

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8295 - 15.12.20201/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20346041-2020



l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

a) Es fixa en 75 euros la tarifa aplicable a la realització de proves PCR.

b) Aquesta tarifa és aplicable als centres integrats en el Sistema sanitari integral d'utilització pública de
Catalunya (SISCAT) i als centres integrats funcionalment, de manera temporal, al SISCAT, inicialment per la
Resolució de 21 de març de 2020, per 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, en el marc
de l'estratègia de resposta a l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i, actualment, per la Resolució de 4 de
novembre de 2020, per 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.

Disposició addicional única

En cas que l'entitat que factura la prova PCR al Servei Català de la Salut no hagi dut a terme totes les parts del
procés, ha de compensar les entitats que n'hagin efectuat determinades parts, conforme als acords particulars
que puguin haver-hi o segons els preus de referència següents:

Extracció de la mostra: 9,08 €

Tècnica de laboratori: 61,34 €

Transport: 4,58 €

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 tarifa que estableix aquesta Ordre es retrotrau a l'1 d'octubre de 2020.

Barcelona, 10 de desembre de 2020

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

(20.346.041)
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