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Instrucció 02/2022 
Modificació de la Instrucció 07/2017, Transport sanitari  

 

Àmbit 

Servei Català de la Salut (CatSalut) 

Centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT) 

Entitats prestadores de serveis de transport sanitari contractades pel CatSalut i pel Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA (SEM) 

 
Assumpte  

Transport sanitari 
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1. Exposició de motius  

Mitjançant la Instrucció 07/2017, Transport sanitari, del Servei Català de la Salut (CatSalut), 
s’estableix el marc organitzatiu del transport sanitari en el CatSalut, les modalitats o els tipus de 
transport sanitari, els criteris d’indicació, els procediments i circuits i els mecanismes de 
seguiment. 

L’apartat 5.2.a) Transport sanitari no urgent, disposa: “Transport sanitari individual: quan existeix 
una indicació justificada del professional sanitari responsable. En el cas que un pacient enllitat 
requereixi transport sanitari individual, s’ha d’especificar expressament”. 

L’apartat 7.2 Criteris, al seu paràgraf tretzè, disposa: “En cas que la sol·licitud de transport 
sanitari s’autoritzi per a un període de temps, l’autorització ha de ser, com a màxim, per a un 
període de 6 mesos”. 

En els darrers anys s’ha posat de manifest la conveniència i necessitat de vetllar per tal que els 
professionals sanitaris puguin centrar la seva activitat en les funcions assistencials, mitjançant 
l’adopció de diverses mesures de desburocratització, com ara les que es troben recollides en la 
Instrucció 05/2020, Marc d’actuacions de desburocratització en l’àmbit de l’atenció primària i 
comunitària. 

En l’àmbit dels trasllats sanitaris no urgents, es considera necessari seguir avançant en la 
reducció de les actuacions burocràtiques que no aporten valor, a fi i efecte de simplificar els 
procediments i reduir la sobrecàrrega de treball que aquests generen als professionals 
assistencials. 

L’article 7.f) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, preveu que és 
funció del Servei Català de al Salut, entre d’altres, l’establiment de directrius generals i criteris 
d’actuació vinculants quant als centres, els serveis i els establiments adscrits funcionalment al 
Servei Català de la Salut, pel que fa a la seva coordinació amb el dispositiu sanitari públic. 

L’article 11 del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis 
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, estableix que les entitats proveïdores de 
serveis sanitaris han de complir les instruccions que el Servei Català de la Salut dicti en el marc 
de les seves competències. 

En exercici de les facultats atorgades pels articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, d’ordenació 
sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció. 

2. Objecte 

L’objecte d’aquesta Instrucció és modificar l’apartat 5.2.a) Transport sanitari no urgent i el tretzè 
paràgraf de l’apartat 7.2. Criteris, ambdós de la Instrucció 07/2017. Tot això, per tal de clarificar i 
d’avançar en el procés de desburocratització en l’àmbit del transport sanitari no urgent.  

Concretament, la modificació de l’apartat 5.2.a) té per objecte eliminar el terme “enllitat” que 
genera equívoc ja que, sovint, s’interpreta que els trasllats de pacients en llitera necessàriament 
han de ser realitzats mitjançant transport sanitari individual, quan això no és així. Aquesta 
confusió genera fluxos de comunicació entre els prestadors dels serveis i els centres sanitaris 
que són evitables mitjançant aquesta correcció. 
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La modificació del tretzè paràgraf de l’apartat 7.2. Criteris, amplia el termini de vigència de les 
autoritzacions de transport sanitari per a pacients oncològics i per a pacients tributaris de rebre 
hemodiàlisi, que passa de ser de 6 mesos a ser de 2 anys. D’aquesta manera, s’evita generar 
noves autoritzacions en aquests procediments terapèutics, que sovint necessiten tractament per 
a períodes superiors als 6 mesos. 

3. Modificacions 

Primer. S’aprova el nou redactat de l’apartat 5.2.a) Transport sanitari no urgent de la Instrucció 
07/2017, d’acord amb els termes següents: 

“a) Transport sanitari individual: quan existeix una indicació justificada del professional sanitari 
responsable. En el cas que un pacient requereixi transport sanitari individual, s’ha d’especificar 
expressament”. 

Segon. S’aprova el nou redactat del tretzè paràgraf de l’apartat 7.2. Criteris de la Instrucció 
07/2017, d’acord amb els termes següents: 

“En cas que la sol·licitud de transport sanitari s’autoritzi per a un període de temps, l’autorització 
ha de ser, com a màxim, per a un període de 2 anys”. 

4. Entrada en vigor 

Aquesta Instrucció entra en vigor el dia de la seva signatura. 

Signada digitalment en data 7 de juny de 2022 

 

Directora 
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