Projecte de llei d’universalització de l’assistència
sanitària a Catalunya

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS
Paragràf 1. Article 1

“Tota persona té dret a un nivell de vida adequat
que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el
benestar, i en especial, l’alimentació, el vestit,
l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials
necessaris”

1948 Declaració Universal dels Drets Humans

1988 Protocol Addicional a la Convenció Americana sobre
els Drets Humans en matèria de drets Econòmics, Socials i
Culturals

1961 Carta Social Europea, revisada el 1996

1989 Convenció sobre els drets dels infants

1963 Convenció Internacional sobre l’eliminació de totes
les formes de Discriminació Racial

1992 Declaració sobre els drets de les persones
pertanyents a minories nacionals o ètniques, religioses i
lingüístiques

1966 Pacte Internacional pels Drets Econòmics, Socials i
Culturals. PIDESC

1995 Declaració de Copenhaguen sobre
Desenvolupament Social

1978 Declaració d’Alma – Ata

1993 Conferència Mundial de Drets Humans de Viena

1979 Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de
discriminació contra la dona

1994 Carta Àrab de Drets Humans

1946 Constitució de l’OMS

1998 Declaració Mundial de la Salut
1981 Carta Africana de DH i dels Pobles
1986 Declaració sobre el Dret al Desenvolupament

2000 Declaració del Mil·lenni
2001 Declaració de Doha

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC)
Observación general Nº 14 (2000)
1.

La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo
ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.

32. Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el Pacto, existe una fuerte presunción de que no son
permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera
medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el examen
más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia
a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los recursos máximos
disponibles del Estado Parte (22).
34. En particular, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular absteniéndose de
denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las
minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos

CASOS DE DIFICULTATS EN L’ATENCIÓ
•
•
•
•
•

Tràmits targeta sanitària (padró i altres)
Embarassades i menors
Urgències (facturació i cobrament)
UE, ascendents, estudiants...
Altres

INFORME PASUCAT DE JUNY 2015

INFORME PASUCAT DE JUNY 2015

INFORME PASUCAT DE JUNY 2015

DADES DE D’AGOST 2015 (total casos = 78)
Motius de la incidència
Incidències sistema sanitari

Sense motiu Reagrupat
3%
aparent 4%
Visat Estudiant
4%

; 0%
Facturació
Urgències; 30%

No treballa
1%

Desinformació
18%

Empadronament;
10%

Tramitació TSI;
60%

Falta
documentació
70%

Projecte de llei d’universalització de
l’assistència sanitària a Catalunya

Preàmbul:

Defensem que aquesta nova llei sigui garantista, no restrictiva i simplifiqui
al màxim les exigències per tenir dret a l’assistència sanitària. Per tant no
hauria de tenir condicions ja des de el seu preàmbul

Proposem eliminar l'últim paràgraf del preàmbul

2.2. L’accés de les persones que no tinguin la condició d’assegurades o
beneficiàries del Sistema Nacional de Salut requereix que acreditin la
residència a Catalunya i que no tenen accés a l’assistència sanitària, amb
càrrec a fons públics, a través d’una entitat diferent del Servei Català de la
Salut.
Proposta: “Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o
beneficiàries del Sistema Nacional i que no tinguin accés a l’assistència
sanitària amb càrrec a fons públics a través d’una entitat diferent del
Servei Català de la Salut, hi tindran accés si viuen a Catalunya, amb
independència de si consten o no en el padró”.

2.3. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per residents a les persones
que estiguin empadronades en un municipi de Catalunya, sense
perjudici que reglamentàriament es puguin establir altres criteris
d’arrelament que permetin acreditar la condició de residents de
determinats col·lectius que per motius socials tinguin dificultats
per accedir a l’empadronament.

Proposta: Anul·lar el punt 2.3.

3.2. En tot cas, les persones que es trobin a Catalunya i que no tinguin la
condició de residents, (…) tenen dret a l’assistència sanitària d’urgència,
independentment de quina en sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta
atenció fins a la situació d’alta mèdica, sens perjudici que aquestes persones o,
si s’escau, els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aquestes
despeses s’hagin de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència rebuda.

Proposta: L’accés en l’atenció urgent s’ha de garantir en qualsevol cas, així
com la continuïtat d’aquesta atenció fins al guariment definitiu de l'episodi
que ha motivat l’assistència sanitària urgent.”

3.3. L’assistència sanitària d’urgència prevista en l’apartat segon
d’aquest article serà a càrrec del Servei Català de la Salut en cas que
no hi hagi un tercer obligat legalment o contractualment a assumir
les despeses corresponents i la persona que hagi rebut l’assistència
acrediti, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, la
insuficiència de recursos econòmics

Proposta: Afegir “o sigui, guanys inferiors a 100.000 euros l’any”.

Disposicions finals. Primera.
El procediment de reconeixement del dret a l’assistència sanitària amb càrrec a
fons públics, a través del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la
condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, així com el
document acreditatiu d’aquest dret, s’ha d’establir per reglament. En aquest
procediment, sens perjudici de l’obligació de dictar la resolució expressa
pertinent, les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat
desestimada per silenci administratiu.

Proposta:
• Aquest procediment ha de constar en la llei.
• Les persones (…) sol·licitud ha estat acceptada per silenci administratiu.

En resum…
1. La clau per accedir al sistema sanitari no ha de ser només el padró, sinó el
fet de residir a Catalunya.
2. L’accés a l’atenció urgent s’ha de garantir en qualsevol cas i s’ha de prestar
atenció fins al guariment definitiu.
3. S’ha d’establir el topall d’insuficiència econòmica en ingressos per sota de
100.000 euros any.
4. El silenci administratiu ha de ser positiu.
5. El procediment de reconeixement del dret a l’assistència ha d’estar regulat
per la llei, no pot estar vinculat a un reglament.

Moltes gràcies

