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DECRET 41/2004, DE DIA 23 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULEN LES
COMPENSACIONS PER DESPLAÇAMENT DELS USUARIS DEL SERVEI DE
SALUT DE LES ILLES BALEARS1
(BOIB núm. 61, d’1 de maig de 2004)

El Decret 37/2003, d.11 d’abril, pel qual es regula el reintegrament de despeses per
desplaçament en transport no concertat i les compensacions per estada fora de l’àrea
de residència dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència
sanitària, suposà una vegada culminat el procés de transferències, l’actualització de les
quanties per estada i una adaptació a l’estructura del Servei de Salut de les Illes
Balears, respecte dels criteris de l’extingit INSALUD pels quals es regulava fins a aquest
moment.
No obstant, després de l’anàlisi duta a terme durant aquest període sobre el
desenvolupament del procediment establert i en la recerca de fórmules de millora,
s’han identificat aspectes que fan aconsellable introduir nous criteris per a la percepció
de compensacions pel desplaçament dels pacients que, seguint criteris d’equitat i
igualtat en l’accés i la utilització dels recursos sanitaris, permetin una major
simplificació en la tramitació per als usuaris del sistema sanitari i aportin una major
agilitat en la gestió i la resolució d’expedients, d’acord amb els principis de
racionalització, simplificació, eficàcia i eficiència de l’organització sanitària, de manera
que s’optimitzin els recursos i es millori el funcionament del sistema i la qualitat del
servei als usuaris.
Per tot això i amb la finalitat de garantir els principis d’igualtat, accessibilitat i
mobilitat, recollits en la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, Reial
decret 63/1995, de 20 de gener, sobre ordenació de prestacions sanitàries del Sistema
Nacional de Salut, i altres disposicions que en resultin d’aplicació, i específicament
l’art. 19.b) de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, a proposta de la
consellera de Salut i Consum, d’acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat
el Consell de Govern, a la sessió de dia 23 d’abril de 2004
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Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 31/2008, de 14 de març (BOIB núm. 41, de 25 de març de
2008), i pel Decret 42/2010, de 5 de març (BOIB núm. 41, de 13 de març de 2010). A més, aquest Decret
ha estat desenvolupat per l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener de 2011, per la qual es
fixen les quanties de les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears per raó d’assistència sanitària, i se regula el procediment per obternir-les (BOIB núm. 16, d’1 de
febrer de 2011). Cal tenir en compte que aquest Decret es troba inclòs en l’annex 2 de la Llei 5/2015, de
23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 28 de març de 2015), la qual en l’art. 3 estableix que
«En el termini de nou mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern de les Illes
Balears, per mitjà de les conselleries competents per raó de la matèria, ha d’iniciar els procediments
simplificats de consolidació de reglaments que preveu l’article 47 bis de la Llei 4/2001, a fi d’aprovar els
texts consolidats dels decrets que s’indiquen en l’annex 2 d’aquesta llei.»
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DECRET
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. El present Decret té per objecte la regulació del procediment per a la percepció
de les compensacions que, en concepte de dietes, transport i pernoctació, poden
sol·licitar les persones beneficiàries de l’assistència sanitària de la Seguretat Social que
siguin usuàries del Servei de Salut de les Illes Balears, en el cas que s’hagin de
desplaçar per rebre assistència sanitària a centres, serveis o establiments radicats fora
de l’illa on estigui establerta l’àrea de salut de la seva localitat de residència.2
2. Així mateix, i encara que no constitueixi una àrea de salut diferent a la D’Eivissa,
les persones residents a l’illa de Formentera, en atenció a la seva situació geogràfica,
poden sol·licitar una compensació per les despeses de desplaçament a l’illa d’Eivissa
per rebre assistència sanitària, en la quantia que per a aquests casos es determina en
l’Ordre de la Conselleria competent en matèria de sanitat a la qual fa referència
l’article 3 del present Decret.
3. En el cas d’existència d’un tercer obligat al pagament s’ha d’estar al que es
disposa en els articles 16.3 i 83 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, en
el punt 3 de l’art. 4 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, en la
disposició addicional vigèsima segona del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, i altres normes que en
resultin d’aplicació.
Article 2. Definicions
A efectes d’aquest Decret s’entén per:
1. Dieta: la quantitat que en concepte de compensació per dia pot rebre el pacient
i, si n’és el cas, l’acompanyant autoritzat, la quantia de la qual ha de venir
determinada pel tipus d’assistència: ambulatòria o d’hospitalització.
2. Transport: compensació per al pacient i, si n’és el cas, l’acompanyant autoritzat,
per a les despeses de transport relacionades amb el trasllat, des de l’aeroport o
estació marítima d’origen al centre sanitari de destinació i viceversa, tant en els
desplaçaments per rebre assistència en règim ambulatori com en règim
d’hospitalització. Les despeses de transport relacionades amb el trasllat que són
compensables són únicament les següents:
− El transport en avió o vaixell des de l’aeroport o estació marítima d’origen a
l’aeroport o estació marítima de destinació.
− El transport terrestre des de l’aeroport o estació marítima de destinació fins
al centre sanitari on s’ha de prestar l’assistència sanitària.
− Aquestes mateixes despeses en el viatge de tornada; o, en el seu cas, les
despeses necessàries que facin possible els trasllats en els casos de
defunció.3
3. Pernoctació: compensació per al pacient i, en el seu cas, per a l’acompanyant
l’acompanyant autoritzat quan, per rebre l’assistència sanitària, calgui romandre
dos o més dies a la localitat on li han de prestar l’esmentada assistència. En el

2
3

Aquest apartat ha esta modificat pel Decret 42/2010, de 5 de març, esmentat en la nota 1.
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cas del pacient, s’aplicarà aquesta compensació únicament en els supòsits que
no es faci necessari l’ingrés al centre sanitari.4
Article 3. Quantia de les compensacions
1. Les quanties de les compensacions per dietes i, si n’és cas, per transport
terrestre i pernoctació, han de ser fixades anualment per ordre de la Conselleria de
Salut i Consum.5
2. Quant al transport marítim o aeri, la compensació es podrà obtenir mitjançant:
a) El Servei de Salut podrà facilitar la documentació necessària a l’efecte de
l’obtenció dels bitllets per al trasllat, prèviament autoritzat, a sol·licitud del
beneficiari de l’assistència sanitària.
b) El Servei de Salut reintegrarà les despeses de transport aeri o marítim al
beneficiari de l’assistència sanitària, prèvia presentació per aquest de la
corresponent documentació. En aquests casos, s’haurà de presentar com a
documentació complementària de l’establerta en l’art. 5 d’aquest Decret la
documentació acreditativa de la despesa de transport.
3. Respecte a la pernoctació, a sol·licitud de la persona beneficiària de l’assistència
sanitària, el Servei de Salut de les Illes Balears pot facilitar la documentació
acreditativa per realitzar la reserva del lloc on s’ha de pernoctar, sense
desemborsament per a l’usuari.6
Article 4. Requisits per a la percepció de les compensacions
Per percebre la compensació per desplaçament s’han de donar les següents
circumstàncies:
1. Que el trasllat per rebre assistència sanitària fora de l’àrea de salut de la localitat
de residència hagi estat autoritzat pel Servei de Salut de les Illes Balears.
2. Les compensacions s’han d’aplicar també als acompanyants quan per la situació
assistencial del pacient, sigui imprescindible l’ajuda d’una altra persona durant
el desplaçament i hagi estat autoritzat pel Servei de Salut de les Illes Balears. En
tot cas, s’ha d’autoritzat el trasllat amb acompanyant quan el pacient sigui
menor de 18 anys o incapacitat legal.
Article 5. Procediment per a la tramitació de la sol·licitud per a la compensació per
desplaçament7
La sol·licitud de compensació per desplaçament s’ha de realitzar mitjançant la
presentació en el Servei de Salut de les Illes Balears de l’imprès de sol·licitud
corresponent que ha ser facilitat pel mateix Servei de Salut i s’ha d’acompanyar dels
documents següents:
1. Certificat o informe d’assistència, firmat pel centre de destinació que ha prestar
l’assistència, excepte que per part del Servei de Salut de les Illes Balears pugui
ser obtingut mitjançant suport informàtic autoritzat, on ha de constar la data de
visita o d’ingrés i l’alta.
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2. Fotocòpia dels documents següents:
Document nacional d’identitat o acreditació equivalent de la persona
sol·licitant que pot ser: el titular del dret a l’assistència, el pacient que tengui
la condició de beneficiari o el representant legal, en el seu cas.
Targeta sanitària del titular i del pacient.
Pàgina de la llibreta d’estalvis on consti el número de compte o certificació
bancària.
3. En el supòsit de reintegrament de les despeses de transport aeri o marítim a les
quals es refereix l’art. 3.2.b) del present Decret s’ha d’acompanyar factura o
document justificatiu del pagament d’aquest.
4. En el cas d’hospitalització on s’hagi autoritzat l’acompanyant, s’han d’aportar
amb la sol·licitud els comunicats setmanals del metge responsable de
l’assistència en el centre de destinació, que ha de confirmar la necessitat de
permanència de l’acompanyant. Per defecte d’això, la quantia de la
compensació per a l’acompanyant en concepte de dieta per estada, s’ha de
limitar a un màxim de 7 dies.
Article 6. Termini per a la presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds ha de ser de sis mesos, comptadors des
de l’acabament de l’assistència en el centre o servei de destinació.
Article 7. Resolució
1. La competència per resoldre el procediment correspon al director general del
Servei de Salut de les Illes Balears.
2. El termini per resoldre i notificar la resolució als interessats és de sis mesos.
Transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
S’autoritza el conseller competent en matèria de sanitat per dictar les disposicions
necessàries per al desenvolupament i l’aplicació del present Decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El present Decret és d’aplicació a les sol·licituds l’assistència de les quals es realitzi a
partir de la data de la seva entrada en vigor.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que
disposa aquest Decret, i en particular el Decret 37/2003, d.11 d’abril, que regula els
reintegraments de despeses per desplaçament en transport no concertat i les
compensacions per estada fora de la localitat de residència dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària.
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DISPOSICIÓ FINAL
El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

