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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL
9027

Ordre SAS/1466/2010, de 28 de maig, que actualitza 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.

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’article 7.1 que la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, continguda en
els annexos a aquest Reial decret, s’ha d’actualitzar mitjançant una ordre del Ministeri de
Sanitat i Consum (actualment Ministeri de Sanitat i Política Social), amb l’acord previ del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
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, recull a
l’article 3 que l’actualització comprèn la inclusió de noves tècniques, tecnologies o
procediments, l’exclusió de les tècniques, tecnologies o procediments en què concorrin les
circumstàncies que consten a l’article 5.5 del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre,
i la modificació de les condicions d’ús d’una tècnica, tecnologia o procediment inclòs a la
cartera de serveis, ja sigui per ampliació o bé per restricció de les seves indicacions o per
variació d’altres condicions d’ús.
D’altra banda, l’article 7.3 de la mateixa Ordre indica que l’aprovació definitiva de les
propostes que formuli la Comissió de Prestacions, Assegurament i Finançament correspon
al Ministeri de Sanitat i Política Social, segons el que estableix l’article 8.5 del Reial decret
1030/2006, de 15 de setembre, amb l’acord previ del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut, en vista de les memòries tècnica i econòmica corresponents.
L’annex VI del Reial decret esmentat regula el contingut de la prestació ortoprotètica.
En el cas de les pròtesis mioelèctriques de membre superior, només es consideren incloses
a la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut per a amputats bilaterals del
membre superior, excepte si el seu origen és una agenesi, cas en què també estan incloses
per a amputats unilaterals del membre superior. Les associacions de pacients i empreses
han sol·licitat que aquesta limitació sigui revisada a la cartera de serveis perquè puguin
tenir accés a aquesta prestació els pacients amputats unilaterals de membre superior.
La Comissió de Prestacions, Assegurament i Finançament va acordar el 4 de març
de 2009 prioritzar aquesta petició i iniciar els tràmits que preveu l’Ordre SCO/3422/2007,
de 21 de novembre.
Per la seva banda, els implants coclears estan inclosos a l’annex VI del Reial
decret 1030/2006, com a implant quirúrgic. Tanmateix, aquesta norma no detalla
expressament la renovació dels components externs, que són imprescindibles per al
funcionament de l’implant coclear. Aquesta absència ha estat assenyalada per les
associacions de pacients, que demanen més concreció normativa amb la finalitat d’evitar
possibles desigualtats en la seva interpretació. En aquest sentit es van pronunciar el
Comitè Assessor per a la Prestació Ortoprotètica el 19 de novembre de 2008 i la Comissió
de Prestacions, Assegurament i Finançament el 4 de març de 2009, amb la consideració
que els components externs són part de l’implant coclear i que com a tal han de constar a
la norma.
A proposta de la Comissió de Prestacions, Assegurament i Finançament, aquesta
Ordre té per objecte fer efectives les previsions del Reial decret 1030/2006, de 15 de
setembre, i de l’Ordre SCO/3422/2007, de 21 de novembre, pel que fa a la incorporació a
la cartera de serveis de les pròtesis mioelèctriques per a l’atenció de les deficiències
unilaterals de membre superior, una vegada que es disposa d’informació sobre la seva

Pàg. 1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 138

Dilluns 7 de juny de 2010

Secc. I.

Pàg. 2

seguretat, eficàcia i eficiència, i a especificar, per als implants coclears, que estan inclosos
els seus components externs.
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 en la seva tramitació ha emès informe
preceptivament el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en la sessió
plenària del dia 10 de febrer de 2010; així mateix s’han consultat els diferents sectors
afectats i les comunitats autònomes.
En virtut d’això, disposo:
Article únic. Actualització de 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.
L’annex VI «Cartera de serveis comuns de prestació ortoprotètica» del Reial decret
1030/2006, de 15 de setembre, es modifica en els termes següents:
U. L’epígraf OR 1 0 «Implants coclears» del punt 6.1 de l’apartat 6 «Implants
quirúrgics» queda redactat de la manera següent:
OR 1 0 Implants coclears (inclosa la renovació dels components externs: processador
extern, micròfon i antena).
Dos. L’epígraf 06 18 del seu apartat 7 «Pròtesis externes» queda redactat de la
manera següent:
06 18 Pròtesis de membre superior, incloses les mioelèctriques per a pacients més
grans de dos anys amputats unilaterals o bilaterals, prescrites exclusivament pels serveis
de rehabilitació dels hospitals en la forma en què determinin les comunitats autònomes,
l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i les mutualitats de funcionaris en el seu respectiu
àmbit de gestió, als pacients que compleixin tots els requisits següents:
1. Tenir prou capacitat mental i de control mioelèctric que els permeti el maneig de la
pròtesi de forma segura i eficaç.
2. Dur a terme activitats de la vida diària o laborals en què la utilització de la pròtesi
mioelèctrica els suposaria un avantatge respecte a l’ús d’una pròtesi funcional o passiva.
3. Participar en un programa de rehabilitació per al seu ensinistrament.
4. Disposar d’un entorn familiar o supervisió externa que afavoreixi un ús adequat i
continuat de la pròtesi en els nens i persones dependents.
Per a la prescripció de pròtesis mioelèctriques s’han de seguir els protocols que
estableixin a aquest efecte les administracions sanitàries competents.
Disposició final primera.

Títol competencial.

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

Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 28 de maig de 2010.–La ministra de Sanitat i Política Social, Trinidad Jiménez
García-Herrera.
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