
 

                                                                                    
 

 

PREUS PÚBLICS GiPSS 2023-2024 

 

L'article 83 de la Llei general de sanitat, 14/1986 de 25 d’abril, estableix que no s'ha de finançar amb 
càrrec a fons públics del Sistema Nacional de Salut, l'assistència sanitària en els supòsits 
d'assegurances obligatòries especials i en tots els supòsits, assegurats o no, en els quals aparegui un 
tercer obligat al pagament, i afegeix que les administracions que hagin atès sanitàriament aquests 
usuaris tindran dret a reclamar al tercer responsable el cost dels serveis prestats.  
 
L'annex IX del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre,  pel que s'estableix la cartera de serveis 
comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, regula l'assistència 
sanitària, el pagament de la qual s'ha de reclamar als tercers obligats al pagament. 
 
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. 
 
GiPSS  aplicarà durant el període 2023-2024 els següents preus públics, que poden ser actualitzats 
amb les corresponents Ordres anuals: 
 

1. ORDRE SLT/63/2020 de 8 de març, per la qual s’aproven els preus públics del Servei Català de la 
Salut,  d’aplicació als següents supòsits: 

 
a. Assegurats o beneficiaris d’un estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, no 

residents a Espanya, així com als assegurats o beneficiaris d’altres països estrangers no 
residents a Espanya en els supòsits i amb les condicions que estableixen els convenis bilaterals 
en matèria de seguretat social subscrits per Espanya 

 
b. Accidents de treball i malalties professionals als afiliats amb cobertura de l’Institut Nacional de 

la Seguretat Social (INSS) i a l’Institut Social de la Marina 
 

c. Qualsevol altra assistència respecte a la qual el SCS hagi assumit el finançament 
 

d. Accidentes de treball i malalties professionals  
 

e. Assegurats o beneficiaris del sistema de Seguretat Social pertanyents a MUFACE, ISFAS, 
MUGEJU, no adscrits a l’INSS  

 
f. Assegurats o beneficiaris d’assegurances obligatòries: Esportistes federats i professionals, 

assegurança escolar, viatgers, caça, esdeveniments festius i activitats recreatives amb 
assegurança d’accidents o de responsabilitat civil,  i qualsevol altre assegurança obligatòria 

 

2. CONVENI UNESPA vigent 
 
            Assistència sanitària derivada d’accidents de trànsit. 

 


