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Assumpte 
 
Despeses ocasionades amb motiu de 
l’extracció i el trasplantament d’òrgans i teixits 
que poden anar a càrrec del CatSalut. 
 
 
Àmbit d’aplicació 
 
Servei Català de la Salut (CatSalut). 
 
Hospitals extractors i trasplantadors 
autoritzats de Catalunya amb contracte o 
conveni amb el CatSalut. 
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donants d’òrgans i teixits que poden anar a 
càrrec del CatSalut 
 

1. Exposició de motius 

L’article 2 de la Llei 30/1979, de 27 d’octubre, 
d’extracció i trasplantament d’òrgans, 
estableix que no es pot percebre cap 
compensació per la donació d’òrgans, que 
s’establiran els mitjans perquè la realització 
d’aquest procediment no sigui costosa ni per 
al donant viu ni per a la  família del donant 
mort i que en cap cas hi haurà compensació 
econòmica per al donant i no s’exigirà un preu 
a la persona receptora per l’òrgan trasplantat.  

En aquest mateix sentit es pronuncien els 
articles 2 i 8 del Reial decret 2070/1999, de 30 
de desembre, pel qual es regulen les activitats 
d’obtenció i utilització clínica d’òrgans humans 
i la coordinació territorial en matèria de 
donació i trasplantament d’òrgans i teixits. 

Es fa necessari regular les despeses 
ocasionades amb motiu de l’extracció i el 
trasplantament d’òrgans i teixits que poden 
anar a càrrec del Servei Català de la Salut, 
tenint en compte l’experiència obtinguda i 
d’acord amb els principis d’economia i cost-
eficiència dels recursos públics i la 
sostenibilitat del sistema sanitari. 

D’acord amb l’article 9 del Decret 66/2010, de 
25 de maig, pel qual es regula l'establiment 
dels convenis i contractes de gestió de serveis 
assistencials en l'àmbit del Servei Català de la 
Salut, pel que fa a la possibilitat d’emetre 
instruccions per part d’aquest ens.  

D’acord amb el conseller de Salut i en exercici 
de les facultats que m’atorguen els articles 16 
i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, dicto 
aquesta Instrucció. 

2. Àmbit d’aplicació 
 
Servei Català de la Salut. 
 
Hospitals extractors i trasplantadors 
autoritzats de Catalunya amb contracte o 
conveni amb el CatSalut. 
 
 
3. Objecte  
 
Aquesta Instrucció té per objecte establir 
l’import màxim de les despeses ocasionades 
amb motiu de l’extracció i el trasplantament 
d’òrgans i teixits que poden anar a càrrec del 
CatSalut. 
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4. Despeses ocasionades amb motiu de 
l’extracció i el trasplantament d’òrgans i 
teixits 
 
Tenint en compte els principis i els àmbits que 
estableix l’article 2 de la Llei 30/1979, de 27 
d’octubre,  i el Reial decret 2070/1999, de 30 
de desembre, el CatSalut pot autoritzar les 
despeses ocasionades amb motiu de 
l’extracció i el trasplantament d’òrgans i teixits 
següents:  
 
a) Les despeses originades per la intervenció 
en els casos de donació d’òrgans procedents 
de donants vius per al seu empelt ulterior o 
implantació en altres persones. 
  
b) Les despeses produïdes per l’extracció 
d’òrgans de donants morts, d’acord amb el 
que s’estableixi a la corresponent ordre de 
tarifes.  
 
c) Les despeses ocasionades amb motiu del 
condicionament i el trasllat del cadàver 
després de l’extracció, en cas que sigui 
donant d’almenys un òrgan o donant 
d’almenys tres tipus diferents de teixits. A 
aquest efecte, es consideren tipus diferents de 
teixits: còrnies (una o dues), osteotendinós, 
pell i vascular. 
 
En  aquest darrer cas,  tenint en compte el 
principi d’economia i de cost-eficiència, el 
CatSalut podrà autoritzar, posteriorment a 
l’extracció, una despesa màxima en concepte 
de rescabalament de despeses de 
condicionament i trasllat de cadàvers de 
donants d’òrgans i teixits.        
 
En cas que no existeixi cap responsable 
obligat al pagament, es requerirà una 
declaració responsable. El CatSalut no es farà 
càrrec del pagament d’aquestes despeses en 
cas que existeixi un responsable de la seva 
cobertura obligat al pagament. En la sol·licitud 
s’ha d’informar de les dades de l’accident o 
contingència.  
 
A l’annex, hi consten els imports màxims de 
rescabalament de despeses de 
condicionament i el trasllat de cadàvers de 
donants d’òrgans i teixits que poden anar a 
càrrec del CatSalut. En qualsevol cas el 
CatSalut podrà revisar aquests imports 
màxims.  
 
 
 
 
 

5. Disposició derogatòria 
 
Es deroga la Instrucció 04/2002, del CatSalut, 
despeses ocasionades amb motiu de 
l’extracció i el trasplantament d’òrgans i teixits.  
 
 
6. Entrada en vigor 
 
Aquesta Instrucció entra en vigor l’1 de gener 
de  2012. 

Barcelona,  14 de desembre de 2011 

 

El director  

 
Josep Maria Padrosa i Macias
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Annex  
 
Imports màxims del rescabalament de despeses ocasionades amb motiu del 
condicionament i el trasllat de cadàvers de donants d’òrgans i teixits que poden anar 
a càrrec del CatSalut 
 
 
 
1) Cas d’extracció i trasllat dins la mateixa província. Import màxim: 1.000 €. 
 
2) Cas d’extracció i trasllat a la resta de Catalunya. Import màxim: 1.300 €. 
 
3) Cas d’extracció i trasllat a la resta de l’Estat espanyol, excepte la Comunitat Autònoma de 
Canàries. Import màxim: 3.000 €. 
 
4) Països estrangers i Comunitat Autònoma de Canàries: 4.000 €.  
 
 
En cap cas es poden incloure despeses de caràcter luxós o sumptuari.  
 


