
 

RECOMANACIONS I RESOLUCIÓ DE DUBTES ADMINISTRATIUS EN ELS CASOS 
SUSCEPTIBLES DE FACTURACIÓ A TERCERS A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE 
L’ICS - 01/2013  
 
L’article 83 de la Llei 14/1986, general de sanitat, estableix que no s‘ha de finançar 
amb càrrec a fons públics del Sistema Nacional de Salut l’assistència sanitària en els 
supòsits, assegurats o no, en els quals aparegui un tercer obligat al pagament. Així 
mateix, l’esmentat article 83 estableix que les administracions que hagin atès 
sanitàriament aquests usuaris tindran dret a reclamar al tercer responsable el cost dels 
serveis prestats. 
 
Dones embarassades i menors d’edat estrangers sense cobertura sanitària 
general 
 
D’acord amb allò establert pel CatSalut, l’ICS garanteix la cobertura assistencial 
pública i gratuïta a les dones embarassades i als menors de 18 anys. Això vol dir, 
segons el procediment publicat al web del CatSalut per al desplegament del Reial 
decret 1192/2012, que l’assistència a aquests col·lectius està sempre garantida a 
càrrec del sistema públic en tots els casos de pacients assegurats pel CatSalut 
(nacionals i d’altres països amb convenis d’assistència sanitària), persones naturals de 
països sense conveni assistencial que porten més de 3 mesos empadronats a 
Catalunya i que han sol·licitat la cobertura sanitària, i persones procedents d’aquests 
països que portin empadronats menys de tres mesos i no tinguin recursos. És a dir, la 
cobertura sanitària està garantida per ambdós grups poblacionals en qualsevol 
circumstància.  
 
Únicament es facturaran, un cop realitzada l’assistència i tal i com indica la normativa 
vigent, els casos de persones no empadronades a Catalunya i originàries de països 
amb els quals no hi ha conveni d’assistència sanitària o naturals d’aquests mateixos 
països que portin empadronades menys de tres mesos i disposin de recursos 
econòmics o d’un responsable tercer que doni cobertura a l’assistència. 
 
A través del següent enllaç podeu consultar la informació relacionada amb l’accés a 
l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del CatSalut per a les persones 
que no tenen la condició d'assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut 
http://bit.ly/11kCcF9 
 
Medicació receptada a estrangers amb TSE 
 
Es pot facturar la medicació receptada a estrangers amb TSE? 
 
La indicació del CatSalut al respecte és de no facturar-la ni cobrar-la per dos motius. 
En primer lloc, la medicació prescrita és una medicació que encara no s’ha consumit 
(l’usuari pot decidir no anar a buscar-la). I, en segon lloc, la farmàcia tramita 
directament el cost al CatSalut. 

http://bit.ly/11kCcF9


 

 
 
Fe de Vida 
 
A requeriment de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania, l’Assessoria Jurídica va informar 
que el certificat de fe de vida només el pot estendre el Registre Civil. En conseqüència, 
es va modificar en l’ECAP i en el seu lloc es troba el document “Comprovant del Pla 
terapèutic”. Aquest comprovant dóna conformitat legal de què el pacient és viu, està 
impedit per desplaçar-se i segueix un tractament terapèutic. Aquest imprès és de 
caràcter gratuït i es pot imprimir directament des de l’ECAP.   
 
En cas que l’interessat vulgui un certificat mèdic i aporti un imprès que calgui 
emplenar, en no estar contemplat en la cartera de serveis, s’haurà de facturar. 
 
 
Contracepció d’emergència  
 
Només en els casos de dones no empadronades a Catalunya i originàries de països 
amb els quals no hi ha conveni d’assistència sanitària o naturals d’aquests mateixos 
països que portin empadronades menys de tres mesos i disposin de recursos 
econòmics o d’un responsable tercer que doni cobertura a l’assistència, la tarifa a 
aplicar en el cas d’una contracepció d’emergència realitzada és la que es troba 
publicada a l’Ordre de preus públics de l’ICS quan la visita la fa una llevadora. Ara bé, 
es demana saber si cal aplicar la mateixa tarifa quan la prestació es realitza en un 
dispositiu d’atenció d’urgències. Atès que en aquest cas la prestació no es realitza en 
l’àmbit de l’ASSIR sinó en altre dispositiu assistencial, caldrà facturar la visita segons 
la tarifa corresponent i, a banda, el cost del medicament.  
 
Codi Concepte Tarifa Concepte 
D’aplicació en serveis ASSIR 

GU019 Contracepció d’emergència  51,00€ Visita llevadora (43,00€)+ 
píndola (8,00€) 

D’aplicació en CAP, PAC i CUAP 
VC004 Visita mèdica urgent en centre 

salut 
62,00€

Total: 70,00€ (62,00 + 8,00€)
NS000 Medicaments: Píndola postcoital    8,00€
 
 
Administració Injectable/Vacuna prescrita per un metge aliè a l’ICS 
 
Criteris d’actuació davant l’administració de fàrmacs per via parenteral per part 
de professionals d’infermeria de l’ICS quan la prescripció prové d’un facultatiu 
aliè a l’ICS 
 



 

Quant als aspectes purament jurídico-legals, des de l’Assessoria Jurídica es recomana 
que: “Si no hi ha prescripció d'un metge, el professional infermer no pot administrar 
una vacuna o medicament. En cas que sí que hi hagi prescripció d'un metge privat, 
com l'acte d’administració queda cobert per l'opinió d'un facultatiu, no existeix aquest 
problema.”  
 
D’altra banda, pel que fa als aspectes relacionats amb la facturació de l’activitat 
assistencial, els criteris explicitats reiteradament en successius documents i informes - 
tant de l’Assessoria Jurídica com des de la Unitat responsable de la Direcció 
Econòmica i d’Organització de l’ICS – abunden en què en el cas que un pacient sigui 
atès per un procés assistencial fora de l’àmbit de la xarxa pública, les prestacions que 
se li realitzin per professionals en l’exercici de les seves funcions o en centres en l’ICS 
són facturables al tercer obligat a pagament que correspongui. 
 
Partint d’aquests dos principis bàsics, la recomanació que s’emet davant el cas que es 
planteja és la següent:  
 
Considerant que el pacient es dirigeix a una mútua o a un metge privat per un procés 
assistencial i en aquest àmbit se li prescriu l’administració d’un injectable, el pacient 
hauria d’anar en primera instància als dispositius concertats per la pròpia mútua, o bé 
a un professional infermer privat per tal de que li realitzés la prestació. Ara bé, si per 
qualsevol circumstància la persona usuària acut a un centre de l’ICS i sol·licita 
l’administració de l‘injectable, és necessari que un facultatiu de l’ICS validi que es pot 
realitzar (la qual cosa no vol dir que el professional assumeixi la prescripció com a 
pròpia) i, un cop autoritzat per ell, el professional d’infermeria pot efectuar l’activitat 
corresponent. 
 
Ja que el procés assistencial que ha generat la prestació no es desenvolupa en l’àmbit 
de la xarxa pública, cal informar prèviament el pacient que la prestació s’ha de facturar 
al tercer obligat a pagament. Per aquest fet, l’Assessoria Jurídica de l’ICS recomana 
obtenir el comprovant de la prescripció aliena o, en tot cas, l’acceptació del pacient de 
les condicions. A tal efecte, es proposa un document1 a signar pel pacient en el qual 
s’acredita que ha sol·licitat l’administració d’un injectable que ha estat prescrit per un 
metge aliè a l’ICS i que és coneixedor que hi ha un tercer obligat al pagament de la 
prestació. 
 
Igualment cal anotar que, amb caràcter general, aquestes recomanacions son vàlides 
per a qualsevol activitat d’infermeria que, venint indicada per un professional aliè a la 
xarxa pública, requereixi una validació facultativa prèvia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Annex 1 (versió disponible també en castellà) 

 


