
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

PREUS PÚBLICS GiPSS 2019-2020 

 

MUFACE, MUGEJU I ISFAS        

S’aplicarà l’Ordre SLT/30/2013, de 20 de febrer, per la quals s’aproven els preus públics del Servei Català de la Salut (annex amb detall 

de tarifes més habituals). 

ORDRE SLT/211/2018, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació 

ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut. 
 

ACCIDENTS DE TRÀNSIT 

S’aplicaran els preus establerts en el conveni marc vigent, d’assistència sanitària derivada d’accidents de trànsits (UNESPA sector privat). 

 

ACCIDENTS LABORALS      

S’aplicarà l’Ordre SLT/30/2013, de 20 de febrer, per la quals s’aproven els preus públics del Servei Català de la Salut (annex amb detall 

de tarifes més habituals). 

ORDRE SLT/211/2018, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació 

ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut. 
 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

ANNEX TARIFES GiPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Durant el període 2019-2020, s’actualitzaran aquests preus, en funció de noves Ordres. 

ATENCIÓ PRIMÀRIA  

Servei Tarifa 

Visita mèdica no urgent en centre de salut  40 € 

Visita d’infermeria no urgent en centre de salut  28 € 

Visita mèdica no urgent a domicili  65 € 

Visita d’infermeria no urgent a domicili  45 € 

Visita mèdica urgent en centre de salut  60 € 

Visita d’infermeria urgent en centre de salut  42 € 

Visita mèdica urgent a domicili  95 € 

Visita d’infermeria urgent a domicili  66 € 

Visita de consell al viatger  28 € 

Visita d’altres professionals  28 € 

Vacunacions, extraccions, injectables i altres tècniques 
d’infermeria en centre de salut 9 € 

Vacunacions, extraccions, injectables i altres tècniques 
d’infermeria  en domicili 20 € 

Visita a domicili PADES no urgent 138 € 

Visita a domicili PADES urgent 189 € 

HOSPITALITZACIÓ CONVENCIONAL   

Estada mèdica Preu/dia 

Dies del 1r al 5è  378 € 

Dies a partir del 6è i següents  300 € 

HOSPITAL DE DIA SOCIO SANITARI   

Modalitat Preu/dia 

Sense menjador 39,92 € 

Àpat  4,69 € 
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