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9.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL DECRET LLEI 14/2020, DE 28 D'ABRIL, PEL QUAL
S'ADOPTEN

MESURES

EN

RELACIÓ

AMB

EL

SISTEMA SANITARI

INTEGRAL

D'UTILITZACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, EN L'ÀMBIT TRIBUTARI I SOCIAL, PER
PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19 I D'ADOPCIÓ
D'ALTRES MESURES URGENTS AMB EL MATEIX OBJECTIU.
En data 29 d’abril de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8123 el Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel
qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de
Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la
COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu.
En el marc de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 aquest Reial Decret-llei (en endavant,
DL) estableix mesures per al SISCAT, en l’àmbit tributari i l’àmbit social, així com altres mesures
urgents, per pal·liar els efectes de la pandèmia.

En primer lloc, es modifica el Decret llei 12/2020, que estableix una sèrie de mesures pressupostaries
relatives al SISCAT:
-

S’afegeix a la relació de tarifes la tarifa per a la categoria “llarga estada sociosanitària per
la COVID-19: 85,55 €/estada”.

-

Es modifica, per als centres sense relació contractual amb el Servei Català de la Salut pel
que fa a la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria, la forma de facturació. Aquests
centres poden facturar la medicació prescrita a pacients atesos amb càrrec al SCS que sigui
dispensada amb posterioritat a l’alta, amb vistiplau del Servei Català de la Salut i sempre que
sigui medicació aprovada específicament per a la patologia del pacient. No es podrà facturar
medicació durant el període d’ingrés.

-

S’afegeix que l’activitat de llarga estada sociosanitària es compensarà d’acord amb la tarifa
de nivell C.

En segon lloc, es crea una prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a la sostenibilitat
econòmica de les famílies, inici de convocatòria de la qual s’ha publicat el mateix dia 29 d’abril de
2020 al DOGC.
En tercer lloc, s’estableixen mesures tributàries relatives a l’impost sobre les emissions de diòxid de
carboni de vehicles de tracció mecànica.
Finalment, s’estableixen altres mesures que afecten a la matèria de contractació de l’Institut Català
de Finances, el Departament d’Educació, herències en les quals la Generalitat ha estat declarada
hereva i en matèria de turisme i obres competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 29 d’abril de 2020

