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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, POLÍTICA SOCIAL I IGUALTAT
4884 Ordre SPI/573/2011, d’11 de març, per la qual es modifiquen els annexos III i 

VII del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la 
cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per 
a la seva actualització.

El Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis 
comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, recull a 
l’annex III el contingut de la cartera de serveis d’atenció especialitzada. Assenyala 
específicament en el punt 5.2.16, modificat per l’Ordre SAS/1904/2009, de 8 de juliol, el 
contingut dels trasplantaments d’òrgans, teixits i cèl·lules d’origen humà.

En el trasplantament d’òrgans sòlids al nostre país la donació de viu s’ha centrat 
fonamentalment en el ronyó i en menys grau en el fetge, amb una tendència a l’increment 
anual, i es preveu que continuï aquest augment els anys vinents.

En el cas dels trasplantaments de progenitors hematopoètics, poden ser autòlegs, és 
a dir, realitzats a partir del pacient mateix, o al·logènics, això és, a partir d’un donant 
altruista (sang perifèrica o medul·la òssia) o d’una unitat de sang de cordó umbilical. 
Aquests trasplantaments al·logènics, al seu torn, poden ser familiars o de donant no 
emparentat. Precisament en els últims 5 anys s’ha presentat un increment de l’activitat 
trasplantadora de progenitors hematopoètics a Espanya i això ha estat a causa, sobretot, 
de l’augment en el nombre de trasplantaments al·logènics realitzats.

Encara que el finançament de les despeses d’un trasplantament d’òrgan sòlid, teixit o 
cèl·lules en general no planteja dubtes, en el cas d’un trasplantament de viu d’òrgans 
sòlids (ronyó i fetge) o d’un trasplantament de progenitors hematopoètics familiars hi ha 
certes llacunes a l’hora de determinar l’entitat que ha d’abonar les despeses derivades de 
la donació. En ocasions, sobretot quan el donant està assegurat a través d’una mútua 
laboral o d’una assegurança privada, el servei de salut o l’asseguradora del receptor posa 
dificultats per fer-se càrrec dels costos de la donació, així com els de l’atenció i el tractament 
de les possibles complicacions de la donació, tant a l’acte quirúrgic com en les repercussions 
que pugui comportar.

Per aquest motiu, es considera necessari clarificar aquestes situacions en la cartera 
de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, detallant aquest aspecte en 
l’apartat 5.2.16 del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, amb la finalitat d’evitar 
discrepàncies d’interpretació en relació amb el contingut, de manera que no quedin 
dubtes del fet que el procés de trasplantament en el cas de donant viu comporta la 
donació i, per tant, qui s’ha de fer càrrec del trasplantament ha d’assumir també els 
costos d’aquesta donació.

D’altra banda, l’annex VII del Reial decret 1030/2006 esmentat estableix el contingut 
de la cartera de serveis de prestació amb productes dietètics, en què un dels trastorns 
metabòlics susceptibles de tractaments dietoteràpics són els trastorns del metabolisme 
d’aminoàcids.

En aplicació del que preveu l’Ordre SCO/3422/2007, de 21 de novembre, per la qual es 
desplega el procediment d’actualització de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional 
de Salut, es va rebre una sol·licitud d’inclusió del tractament dels trastorns del metabolisme 
de la serina amb mòduls d’L-serina en la cartera de serveis.

Realitzades les oportunes avaluacions sanitàries i econòmiques, la Comissió de 
prestacions, assegurament i finançament va acordar el 10 de juny de 2010 la inclusió del 
tractament dels trastorns esmentats en la cartera de serveis comuns dins de l’apartat de 
Trastorns del metabolisme dels aminoàcids no essencials, a proposta del Comitè assessor 
per a la prestació amb productes dietètics.
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Amb la finalitat de poder incloure en l’Oferta de productes dietètics del Sistema Nacional 
de Salut els mòduls d’L-serina, és necessari determinar el subtipus que li correspon, 
l’indicador de referència per al càlcul dels imports màxims de finançament i el seu valor, 
d’acord amb el que preveu el Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, pel qual es fixen 
les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en la prestació 
amb productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l’establiment dels imports 
màxims de finançament.

Per tant, aquesta Ordre té per objecte fer efectives les previsions del Reial 
decret 1030/2006, de 15 de setembre, clarificant l’abast del trasplantament de viu i incloent 
els tractaments dels trastorns del metabolisme de la serina, i com a conseqüència, les del 
Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, actualitzant els annexos I i III del Reial decret 
esmentat.

En la seva tramitació ha informat preceptivament el Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut. Així mateix, s’han escoltat els diferents sectors afectats, així com el 
Consell de Consumidors i Usuaris, i consultat les comunitats autònomes.

Aquesta Ordre es dicta en ús de les atribucions conferides per la disposició final segona 
del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, i per la disposició final segona del Reial 
decret 1205/2010, de 24 de setembre.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Modificació de l’annex III del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel 
qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el 
procediment per a la seva actualització.

Es modifica l’apartat 5.2.16 de l’annex III del Reial decret 1030/2006, fent una referència 
explícita a la donació de viu, per a la qual cosa s’afegeix el paràgraf següent:

«En el cas concret del trasplantament de viu, tant si és d’òrgans sòlids com 
al·lotrasplantament de progenitors hematopoètics (emparentat i no emparentat), el 
trasplantament porta associada l’atenció relacionada amb el procés de la donació, 
així com les possibles complicacions.»

Article 2. Actualització de l’annex VII del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel 
qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el 
procediment per a la seva actualització.

Es modifica l’annex VII del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per 
a la seva actualització, en l’apartat 7.B Trastorns del metabolisme d’aminoàcids, per 
incloure dins de l’apartat B.2, Trastorns del metabolisme  dels aminoàcids no essencials, 
el punt següent:

«B.2.3 Trastorns del metabolisme de la serina:

Mòduls d’L-serina i de glicina.»

Disposició final primera. Modificació dels annexos I i III del Reial decret 1205/2010, de 24 
de setembre, pel qual es fixen les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a 
usos mèdics especials en la prestació amb productes dietètics del Sistema Nacional 
de Salut i per a l’establiment dels imports màxims de finançament.

1. S’inclou en l’annex I del Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, dins del tipus 
MPAA - Mòduls d’aminoàcids, un nou subtipus: MPAA16, la descripció del qual és Mòduls 
d’L-serina.

2. S’afegeix en l’annex III del Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, el valor 
corresponent de l’indicador de referència del nou subtipus per al càlcul dels imports màxims 
de finançament dels aliments dietètics destinats a usos mèdics especials susceptibles de 
finançament pel Sistema Nacional de Salut:
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Subtipus Indicador de referència Valor de l’indicador
de referència en euros

MPAA16. Gram d’L-serina. 0,6701 €.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.16a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació 
general de la sanitat.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 11 de març de 2011.–La ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, Leire 
Pajín Iraola.
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