
SOBRE LA FACTURACIÓ A “TERCERS” A L'ICS: 
CASOS -PERSONES- “FACTURABLES”

L'Institut Català de la Salut en l'Àmbit d'Atenció Primària de Barcelona ha fet arribar als 

seus professionals una  circular amb noves instruccions sobre facturació a tercers. Entre 

d'altres coses es determina que:

• es facturaran les visites a embarassades i  nens que no tinguin targeta sanitària 

sempre que no acreditin que no tenen recursos

• es facturarà la contracepció d'emergència i la visita, a preus diferents segons sigui 

atesa per l'ASSIR ( 51 €)  o en centres d'atenció primària, CUAP o PAC (62 €).

DENUNCIEM QUE:

• En  la  pràctica  això  significa  que  nens  i  embarassades  deixen  de  tenir  dret  a 

l'atenció  sanitària,  dret  que  preserva  el  RD  16/2012.  La  llei  i  la  instrucció  són 

confuses o poc clares respecte al tema de la facturació (només parlen sobre el dret 

a l'atenció però NO a la gratuïtat). El Catsalut té clar que almenys les urgències 

s'han de facturar. 

• En  la  pràctica  això  significa  que  es  deixa  d'atendre  una  urgència  (píndola  de 

l'endemà) o es fa a un cost econòmic no assumible per moltes dones.  Les noves 

instruccions atemptem contra la salut i la integritat de les dones, aboquen una dona 

a  un  embaràs  no  desitjat  o  a  un  avortament  (molt  probablement  en  males 

condicions sanitàries).

• La Generalitat  incompleix el  compromís que va adquirir,  segons el  qual  tots els 

menors  i  les  dones  durant  l'embaràs  i  el  puerperi  tenien  dret  a  l'assistència 

sanitària a càrrec del CatSalut. El Reial Decret especifica que els menors SERAN 

ATESOS EN LES MATEIXIES CONDICIONS QUE ELS CIUTADANS ESPANYOLS i per tant 

entenem que se'ls ha de prestar atenció gratuïta

• Posar  la  barrera  de  cobrar  suposa  denegar  l'assistència  a  qui  no  pot  pagar  i 

dificultar-la  als  qui  tenen  problemes  econòmics.  Demostrar  que  no  es  tenen 

recursos és un procediment molt complicat, precisament més per a les persones en 

situació o risc d'exclusió. 

file:///home/cesca/Documents/Dubtes%20criteris%20Facturaci%C3%B3%20a%20tercers%20AP%20201301.doc


• Aquesta circular constata la voluntat per part del CatSalut  i de l'ICS  de dificultar 

l'accés  als  seveis  sanitaris  a  aquests  col·lectius  especialment  vulnerables.  Les 

informacions  que  van  arribant  als  professionals  són  confuses,  poc  unificades  i 

indueixen els professionals, sobretot administratius, a la "caça del facturable”. 

• Aquesta mesura és una agressió directa als més vulnerables: els pobres, les dones i 

els nens. I una agressió als professionals de l'ICS. 

DEMANEM:

• La retirada i rectificació immediata de la circular per part de les autoritats de l'ICS.

• L'incompliment de les instruccions per part de tots i totes les professionals implicats 

(Gestió i Serveis, medicina, infermeria) mentre la circular sigui vigent. És la nostra 

obligació ètica i deontològica no denegar l'atenció a ningú. 
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