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1. Exposició de motius 
 
La Instrucció 06/2010 del CatSalut estableix els 
ajuts per a despeses d’estada i manutenció a la 
ciutadania resident a Catalunya l’assistència 
sanitària de la qual és a càrrec del CatSalut. 
 
A l’apartat 8.3, Resolució, estableix els òrgans 
competents per resoldre les sol·licituds i preveu 
la seva resolució pel o per la gerent de la regió 
sanitària, previ informe del o de la cap de la 
unitat d’atenció al ciutadà o òrgan que designi el 
gerent de la regió sanitària.  
 
Pel que fa a les sol·licituds que es tramiten 
centralitzadament, d’acord amb les 
corresponents resolucions d’autorització per a 
aquest tipus de tramitació, es  considera  que 
l’òrgan competent per a la seva resolució és la 
Subdirecció del CatSalut, d’acord amb el que 
estableix l’article 5, funcions i estructura de la 
Subdirecció, de l’annex de la Resolució 
SLT/30/2017, de 16 de gener, per la qual es 
dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció 
del Servei Català de la Salut, de 28 de 
novembre de 2016, pel qual es modifica 
l'estructura dels òrgans centrals del Servei 
Català de la Salut i s'aprova un text refós de 
l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans 
territorials del Servei Català de la Salut. 

Així mateix, en determinats supòsits d’atenció 
sanitària, es considera necessari introduir una 
previsió sobre autorització de despeses en 
concepte de desplaçament. 

D’acord amb les anteriors consideracions, es fa 
necessari modificar la Instrucció esmentada. 

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. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta Instrucció és modificar la 
Instrucció 06/2010 del CatSalut.  
 
 
3. Modificacions  

 
Primera. A l’apartat 8.3, Resolució, s’hi afegeix 
el paràgraf següent:  
 
“Les sol·licituds d’ajuts per a despeses d’estada 
i manutenció que es gestionen 
centralitzadament són resoltes pel subdirector o 
subdirectora del CatSalut.” 
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Segona. S’introdueix la disposició addicional 
següent: 
 
“Disposició addicional 
 
”En determinats supòsits d’atenció sanitària 
–Fons de cohesió sanitària, atenció sanitària 
excepcional– el CatSalut, per tal de coadjuvar a 
garantir l’equitat en l‘accés, pot autoritzar la 
despesa per desplaçament sempre que 
concorrin circumstàncies econòmiques i socials 
degudament justificades. A aquest efecte, el 
CatSalut ha d’establir els criteris corresponents.” 
 
  
 
4. Entrada en vigor  
 
Aquesta Instrucció entra en vigor l’1 de març de 
2017. 
 
 
El director 
 
 
 
 
 
 
David Elvira i Martínez 
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