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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
9935 Ordre SSI/1640/2012, de 18 de juliol, per la qual es modifica l’annex VI 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, i els 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 seus imports màxims de 
finançament.

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 VI el contingut de la cartera de serveis de prestació ortoprotèsica i, 
específicament a l’apartat 7, relatiu a pròtesis externes, i dins de les pròtesis diferents de 
les pròtesis de membres, preveu les pròtesis de mama exògenes de silicona sòlida, amb 
funda. Els avenços tecnològics fan que en l’actualitat existeixin pròtesis de mama sense 
funda i d’unes característiques que poden ser més beneficioses per a les pacients, per la 
qual cosa la redacció actual del Reial decret esmentat 1030/2006, de 15 de setembre, 
planteja limitacions a l’hora d’indicar aquestes pròtesis.

El Comitè assessor per a la prestació ortoprotèsica, en la seva reunió de 9 de juny de 
2011, va decidir proposar la modificació de la redacció actual del Reial decret, amb la 
finalitat que les pròtesis de mama externes sense funda poguessin ser indicades a les 
pacients que les necessitin. La nova descripció no suposa una repercussió econòmica en la 
cartera de serveis comuns, sinó que permet l’accés a les pròtesis que no necessiten funda.

D’altra banda, l’apartat 10 de l’annex VI de l’esmentat Reial decret 1030/2006, de 15 
de setembre, inclou les ajudes per a la prevenció de les úlceres per pressió entre les 
ortopròtesis externes, i recull una classificació dels coixins per prevenir les úlceres per 
pressió. En l’actualitat, els diversos tipus de coixins que hi ha al mercat, per les seves 
característiques, plantegen dificultats per a la seva classificació dins dels codis 
homologats que figuren a l’esmentat apartat 10.

Per aquest motiu, el Comitè assessor per a la prestació ortoprotèsica, en la seva 
reunió de 20 de novembre de 2010, va considerar necessari clarificar la classificació dels 
coixins per prevenir les úlceres per pressió, així com la nomenclatura que defineix cada 
tipus d’aquests productes en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, 
amb la finalitat d’evitar discrepàncies d’interpretació en relació amb el seu contingut, de 
manera que no quedin dubtes de quins són els tipus de coixins que es financen.

La nova classificació que es planteja no suposa una ampliació de la cartera de serveis 
comuns, sinó que es limita a una nova classificació dels productes ja existents basada en 
els materials i en la morfologia dels coixins.

D’altra banda, l’annex VII de l’esmentat Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, 
estableix el contingut de la cartera de serveis de prestació amb productes dietètics i assenyala, 
entre d’altres aspectes, les patologies i les situacions clíniques per a les quals facilita aquesta 
prestació. Per la seva banda, 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 els seus imports màxims de 
finançament, recull a l’annex I els tipus i els subtipus de productes susceptibles de finançament 
pel Sistema Nacional de Salut i a l’annex III, el valor de l’indicador de referència per al càlcul 
dels imports màxims de finançament per a cada subtipus.

Dins del tipus de mòduls d’aminoàcids inclou el subtipus corresponent als mòduls de 
L-glutamina. Un cop vista la informació científica actualment disponible, es van plantejar 
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dubtes sobre la indicació d’aquests mòduls en les patologies i situacions clíniques per a 
les quals es financen els productes dietètics en el Sistema Nacional de Salut.

Per això, la Comissió de prestacions, assegurament i finançament, en la seva reunió 
de 10 de juny de 2010, va acordar iniciar un procediment d’avaluació que segueix 
l’esquema 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, amb la finalitat de portar a terme la seva exclusió en cas que es 
confirmin els dubtes sobre la seva eficàcia i utilitat sanitària en les indicacions finançades.

Un cop realitzades les oportunes avaluacions sanitàries i econòmiques, el Comitè 
assessor per a la prestació amb productes dietètics, en la reunió de 29 de març de 2011, 
va acordar elevar a la Comissió de prestacions, assegurament i finançament la proposta 
d’exclusió dels mòduls de L-glutamina de la cartera de serveis comuns, la qual cosa va 
ser ratificada per l’esmentada Comissió el 12 d’abril de 2011.

Per tant, aquesta Ordre té per objecte fer efectives les previsions del Reial decret 
1030/2006, de 15 de setembre, en relació amb la cartera de serveis de prestació 
ortoprotèsica i amb la de prestació amb productes dietètics, per la qual cosa aclareix 
l’abast de la prestació de coixins per prevenir les úlceres per pressió i de pròtesis de 
mama externes i n’exclou els mòduls de L-glutamina.

Aquesta norma ha estat informada pel Comitè consultiu del Sistema Nacional de Salut 
i pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Així mateix, han estat escoltats 
els diferents sectors afectats, així com el Consell de Consumidors i Usuaris, i consultades 
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 la disposició final segona del 
Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre.

En virtut d’això, disposo:

Article primer. Modificació 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.

L’annex VI del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, queda modificat en els 
termes següents:

U. El punt 06 30 18 000 de l’apartat 7, Pròtesis externes, queda redactat de la 
manera següent:

«06 30 18 000 Pròtesis de mama externa, inclosa, si s’escau, la funda.»

Dos. La classificació recollida en el punt 04 33 de l’apartat 10, Ortopròtesis especials, 
queda redactada de la manera següent:

«04 33 00 Coixins per prevenir les úlceres per pressió per a pacients lesionats 
medul·lars (aportació de l’usuari: 30 euros).

04 33 00 000 Coixí antiescares d’una sola peça.
04 33 00 001 Coixí antiescares modular de diferents materials amb base ferma.
04 33 00 002 Coixí antiescares de múltiples cel·les d’aire independents unides 

per una base.»

Article segon. Actualització 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 els seus imports 
màxims de finançament.

El Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, queda modificat en els termes 
següents:
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U. Se suprimeix el subtipus: «MPAA6 Mòduls de L-glutamina» de l’annex I, tipus i 
subtipus d’aliments dietètics destinats a usos mèdics especials susceptibles de 
finançament pel Sistema Nacional de Salut.

Dos. Se suprimeix l’indicador i el valor de referència «MPAA6 Gram de L-glutamina 
0,4168» de l’annex III, valor de l’indicador de referència per al càlcul dels imports màxims 
de finançament dels aliments dietètics destinats a usos mèdics especials susceptibles de 
finançament pel Sistema Nacional de Salut».

Disposició transitòria única. Dispensació transitòria de mòduls de L-glutamina.

1. Durant els trenta dies següents a la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre les 
empreses comercialitzadores dels mòduls de L-glutamina inclosos en l’oferta poden 
seguir comercialitzant aquests productes amb el precinte identificatiu en els seus envasos.

2. Durant els dos mesos següents al de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre les 
oficines de farmàcia poden continuar dispensant els mòduls de L-glutamina amb càrrec al 
Sistema Nacional de Salut.

Disposició final primera. 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 segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de juliol de 2012.–La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana 
Mato Adrover.
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