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Document Informatiu sobre:

NOVA NORMATIVA PER A L’ACCÉS
AL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT

En vigor des d’1 de setembre de 2012

MARC LEGAL:
Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions
Reial Decret 1192/2012, de 3 d'agost, pel qual es regula la condició d'assegurat i de beneficiari a
l'efecte de l'assistència sanitària a l'Estat Espanyol, amb càrrec a fons públics, mitjançant el
Sistema Nacional de Salut
Instrucció CatSalut 10/2012, de 30 d'agost, d'accés a l'assistència de cobertura pública del
CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d'assegurats
o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut
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CONDICIÓ

QUADRE-RESUM

Situació1) Assegurats o beneficiaris
SNS (Sistema Nacional de Salut)

Situació2) No assegurats o beneficiaris
SNS/ INSS (Situacions especials)

Treballadors en actiu.
Pensionistes.
Perceptors de prestacions de la
Seguretat Social o subsidis.
Aturats.
Menors d’edat subjectes a tutela
(DGAIA).
Persones no incloses en les
situacions anteriors, amb ingressos
inferiors a 100.000€ anuals:
-Nacionals espanyols residents.
-Nacionals membres països Unió
Europea, Espai Econòmic Europeu
o Suïssa, amb NIE.
-Estrangers d’altres països, o
apàtrides, amb NIE.
Beneficiaris dels assegurats

Persones estrangeres que es trobin
en situació administrativa irregular en
els següents supòsits:
-Menors de 18 anys.
-Embarassades (embaràs, part i
post part).
-Urgències per malaltia greu o
accident, fins alta mèdica.
Sol·licitants protecció internacional.
Víctimes de tràfic d’éssers humans.
Conveni especial per a persones
que no tenen condició d’assegurat,
amb ingressos superiors a 100.000€
anuals (pendent de desenvolupar
per Reial Decret).

TRÀMIT

COBERTURA

(cònjuges,ex cònjuges,descendents,..).

Conserven la condició d’assegurats.
Màxim nivell de cobertura.

Si ja estaven assegurats i tenien la
targeta sanitària no hauran de
realitzar cap tràmit.
Si encara no tenen targeta sanitària,
cal fer la sol·licitud d’alta al CatSalut:
Sol·licitud
d’alta
de
persona
assegurada al CatSalut

Tindran accés al CatSalut mentre
conservin la situació especial.
Màxim nivell de cobertura.

Han
de
dirigir-se
al
CAP
corresponent
i
presentar
la
Sol·licitud d’accés a l’assistència
sanitària del CatSalut en cas de
trobar-se en situacions especials
segons el que estableix el Reial
Decret 1192/2012

Situació3) Estrangers empadronats que no
tenen condició d’assegurats o beneficiaris del
SNS (Instrucció CatSalut)

Persones
estrangeres
en
situació
administrativa irregular amb ingressos
inferiors a la “Renda Mínima d’Inserció”
(PIRMI). (entre 423,70 i 641,40€, segons composició
de la unitat familiar. Més informació a l’imprès de
sol·licitud; enllaç en aquesta columna, abaix).

Cobertura:-Empadronament entre 3 mesos i 1
any: Nivell 1: Atenció primària, atenció urgent,
programes d’interès sanitari : atenció sida,
vacunacions, drogodependències i altres).

-Empadronament més d’1any: Nivell 2:
l’anterior, s’afegeix l’atenció especialitzada.

A

-Primer, anar a l’INSS per obtenir un
document conforme no es té dret al SNS.
-Amb el document anterior, anar al CAP i
presentar la Sol·licitud d’accés a l’assistència
sanitària del CatSalut per a estrangers
empadronats a Catalunya que no tenen la
condició d’assegurats o beneficiaris
IMPORTANT: Aquelles persones que tenien targeta
sanitària abans de l’1/9/2012 continuaran tenint la
mateixa cobertura fins el 31/3/2013, data en la qual el
CatSalut els atribuirà directament el nivell
corresponent segons el temps d’empadronament. És
molt important mantenir actualitzat i vigent el padró i
anar al CAP corresponent en cas de dubtes.
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NOVA NORMATIVA PER A L’ACCÉS
AL SISTEMA NACIONAL DE SALUT

Situació 1) Assegurats o Beneficiaris del Sistema Nacional de Salut .

Segons el Reial Decret 1192/2012, Tenen la condició d’ ASSEGURATS del
Sistema Nacional de Salut (i per tant gaudeixen del nivell màxim de cobertura) les
persones que es trobin en els següents supòsits:
 Treballadors per compte d’altri o per compte propi, afiliats a la
Seguretat Social i en situació d’alta o assimilada.
 Pensionistes del sistema de la Seguretat Social.
 Perceptors de qualsevol altra prestació periòdica de la Seguretat
Social, com la prestació i el subsidi d’atur o similars.
 Persones que han esgotat la prestació o el subsidi d’atur i es troben
en situació d’atur, no acreditant la condició d’assegurat per qualsevol
altre títol.
També tindran la condició d’ ASSEGURATS del Sistema Nacional de Salut les
persones que no es troben dins els supòsits anteriors, amb ingressos inferiors
en còmput anual a 100.000 € i es trobin en algun dels següents supòsits:
 Nacionalitat espanyola i residir en territori espanyol.
 Ser nacionals membres d’algun Estat de la Unió Europea, de
l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa i estar inscrits en el
Registre Central d’Estrangers si l’estada en territori espanyol ha de
ser superior a 3 mesos. Per a estades inferiors a 3 mesos cal
portar la targeta sanitària europea, no cal la inscripció al Registre.
 Nacionals d’un país diferent dels esmentats en els apartats
anteriors, o apàtrides, i titulars d’una autorització vigent per residir
en territori espanyol (amb NIE).
El RD també contempla la condició de BENEFICIARI d’un assegurat d’acord
amb el compliment de determinats requisits (cònjuges, ex cònjuge, descendents,
etc.).
En tots aquests casos l’ens que reconeix i controla la condició d’assegurat
o beneficiari és l‘Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
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Totes aquelles persones incloses a la Situació 1 que ja estaven assegurades i tenien
targeta sanitària no hauran de realitzar cap tràmit. Cas que no tinguin targeta
sanitària han de fer la sol·licitud d’alta al CatSalut seguint els següents passos:

 Omplir el document de sol·licitud on poden autoritzar al CatSalut a que
verifiqui les seves dades sense haver d’adjuntar cap altra documentació. Cas
de no autoritzar-lo haurien d’aportar:
-Fotocòpia del DNI o NIE.
-Fotocòpia del document acreditatiu del dret a l’assistència sanitària
de l’INSS; MUFACE; MUGEJU o ISFAS (només si són titulars).
-Volant d’empadronament a un municipi de Catalunya amb data
d’expedició no superior a tres mesos(només en cas que el municipi
d’empadronament no estigui inclòs en el llistat de poblacions
connectades al padró municipal d’habitants en línia). Més informació en
l’enllaç: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entreadministracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili

 En alguns casos també cal adjuntar la documentació següent:
- Menors d’edat: Fotocòpia del llibre de família.
- Beneficiaris d’un Assegurat: Fotocòpia del document
acreditatiu del dret a l’assistència sanitària de l’INSS; MUFACE;
MUGEJU o ISFAS.
- Volant d’empadronament (només en cas que el municipi
d’empadronament no estigui inclòs en el llistat de poblacions
connectades al padró municipal d’habitants en línia). Més informació
en l’enllaç: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entreadministracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
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Situació 2) No assegurats o beneficiaris SNS/ INSS
(Situacions especials).

Segons el Reial Decret Llei 16/2012 (Capítol I, article 3 ter) i Reial Decret
1192/2012 (disposicions 4ª i 5ª ) no són assegurats però tenen reconegut el
dret a l’assistència sanitària:
 Sol·licitants de protecció internacional (asil, refugi, etc.).
 Víctimes de tràfic d’éssers humans.
 Conveni especial de prestació d’assistència sanitària. (Rendes
superiors a 100.000€, amb aportació econòmica al corresponent
servei de salut, sense farmàcia). Pendent de desenvolupar
mitjançant Reial Decret.

També tindran reconegut el dret a l’assistència sanitària les persones estrangeres
que es trobin en situació administrativa irregular en els següents supòsits:
 D’urgència per malaltia greu o accident, qualsevol que sigui la seva
causa, fins la situació d’alta mèdica.
 D’assistència a l’embaràs, part i postpart.
 Menors de 18 anys que rebran assistència sanitària en les mateixes
condicions que els espanyols.
Totes aquestes persones tindran accés al Sistema Nacional de Salut amb màxim
nivell de cobertura mentre conservin la situació especial.

En tots aquests casos l’ens que garanteix l'accés a l’assistència
sanitària és el CatSalut.
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Per a fer la sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària del CatSalut en cas de trobarse en qualsevol de les situacions especials descrites a la Situació 2 s’han de seguir
els següents passos:
 Omplir el document de sol·licitud on poden autoritzar al CatSalut a que
verifiqui les seves dades sense haver d’adjuntar cap altra documentació. En cas
de no autoritzar-ho haurien d’aportar:
-Fotocòpia del DNI o NIE.
-Volant d’empadronament a un municipi de Catalunya amb data
d’expedició no superior a tres mesos (només en cas que el municipi
d’empadronament no estigui inclòs en el llistat de poblacions
connectades al padró municipal d’habitants en línia). Més informació
en l’enllaç: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entreadministracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili

 En alguns casos també cal adjuntar la documentació següent:
- Menors d’edat: Fotocòpia del llibre de familia
-Volant d’empadronament (només en cas que el municipi
d’empadronament no estigui inclòs en el llistat de poblacions
connectades al padró municipal d’habitants en línia). Més informació
en l’enllaç: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entreadministracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
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Situació 3): Estrangers empadronats que no tenen condició
d’assegurats o beneficiaris del SNS (Instrucció CatSalut)
El Govern de Catalunya a través del Catsalut garanteix l’accés a les persones que
no tenen reconeguda la condició d’assegurat o beneficiari segons el Reial
Decret Llei, mitjançant la Instrucció 10/2012.
Totes aquelles persones estrangeres empadronades a qualsevol municipi de
Catalunya que es troben en situació administrativa irregular tindran accés al
CatSalut sempre i quan acreditin uns ingressos inferiors a la “Renda Mínima
d’Inserció” (PIRMI). (entre 423,70 i 641,40€, segons composició de la unitat familiar.
Més informació a l’imprès de sol·licitud; enllaç en pàg. 2 ,Quadre-resum)

i un temps mínim de 3 mesos

d’empadronament.

La cobertura sanitària
d’empadronament:

s’estableix

en

dos

nivells

segons

el

temps

Nivell 1: Per a persones empadronades a Catalunya més de 3 mesos i fins a 1 any.
Tindran dret a:
• Atenció urgent: inclou el transport sanitari urgent
• Programes d’interès sanitari: atenció a les drogodependències,atenció a la
sida, vacunacions, ...
• Atenció primària. Inclou la prestació farmacèutica amb copagament del 40%
En cas de gravetat, risc vital o necessitat inajornable d’atenció, s’establirà una
comissió d’accés excepcional a l’atenció especialitzada.
Nivell 2: Per a persones empadronades a Catalunya més d’un any.
S’afegeix a la cobertura anterior l’atenció especialitzada.
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Les persones que es trobin en la Situació 3, per sol·licitar la targeta sanitària amb el
nivell de cobertura corresponent, han de seguir els següents passos:
 Anar a l’INSS per obtenir un document conforme no tenen dret al Sistema
Nacional de Salut. Aquest document no és de caràcter nominal.
 Anar al CAP amb el document obtingut a l’INSS i omplir la sol·licitud d’accés al
CatSalut per estrangers empadronats que no tenen condició d’assegurats on
declaren:
•
•

•

No tenir acreditada la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema
Nacional de Salut.
Estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya, per un període
continuat, almenys de tres mesos o un any immediatament anterior a la
presentació de la sol·licitud de reconeixement d’accés a l’assistència sanitària de
cobertura pública del CatSalut.
Tenir uns ingressos inferiors a la quantia corresponent a la “Renda Mínima
d’Inserció” (PIRMI). (entre 423,70 i 641,40€, segons composició de la unitat familiar. Més informació a
l’imprès de sol·licitud; enllaç en pàg. 2 ,Quadre-resum)

•
•

No tenir accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra
entitat
Autoritzar el CatSalut a verificar-ne les dades declarades i comprovar-ne la seva
veracitat

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
-Fotocòpia del passaport o del document identificatiu del país d’origen
-Fotocòpia del llibre de família (en cas de persones menors) o documentació
corresponent que ho justifiqui.
-Volant d’empadronament a un municipi de Catalunya amb data d’expedició no superior
a 3 mesos i per un període continuat, almenys, de 3 mesos per accedir al primer nivell, o
d’un any per accedir al segon nivell. (cal presentar aquest document només en el cas
que el municipi d’empadronament no estigui inclòs en el llistat de poblacions
connectades al padró municipal d’habitants en línia). Més informació en l’enllaç:
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-administracions/Comunicacio-de-les-dades-dedomicili

-Les persones sol·licitants de països de la UE, de l’Espai Econòmic Europeu o d’altres
països amb conveni bilateral, en cas de que no les hagi acreditat l’INSS, hauran
d’adjuntar un document emès per l’organisme competent del país
d’origen
ende el
qual
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IMPORTANT:
Totes aquelles persones que tenien targeta sanitària abans del canvi de normativa
continuaran tenint la mateixa cobertura sanitària fins al 31 de març . A partir d’aquesta
data, el CatSalut els hi atribuirà directament el nivell corresponent de cobertura segons
temps d’empadronament i enviarà la nova targeta al domicili. Per això és molt important
que la persona tingui la certesa de que el seu padró està actualitzat i sense buits
temporals. Si hi ha dubtes,es recomana anar personalment al CAP a informar-se. En cas de
que sigui el CatSalut qui tingui dubtes sobre la seva situació podrà citar individualment a
l’usuari. El CatSalut podrà suspendre la tramitació de la sol·licitud d’accés o bé deixar sense
efectes el corresponen reconeixement si té dubtes raonables o indicis de possible accés en frau
de llei o accés indegut o per altra causa convenientment justificada.

