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1. Comissió d’Opinió d’Urgència (COU) 

 

 

Al maig de 2012 arrel de l’aprovació pel govern Espanyol del Real Decreto-ley 
16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; el Consell 
Municipal d’Immigració, a iniciativa del Comissionat d’Immigració de 
l’Ajuntament de Barcelona, convoca la Comissió d’Opinió d’Urgència.  
 
A la Comissió participen 22 d’entitats del Consell així com les autoritats de 
l’Ajuntament (Regidora Delegada de Salut i Comissionat d’Immigració) i acorden 
un Comunicat (Annex 1). 
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2. Grup de treball de salut del CMIB 

 

 
A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 1192/2012 el dret a l’assistència 
sanitària pública a l’Estat Espanyol queda limitat a les persones acreditades per 
l’INSS, a menors i dones embarassades. D’aquesta forma queden exclosos les 
persones estrangeres no assegurades o  beneficiaries de l’INSS. 
 
Davant d’aquesta nova situació des de la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya s’ordena una nova instrucció que regula l’accés a l’assistència sanitària 
a les persones estrangeres empadronades a qualsevol municipi de Catalunya. 
 
La instrucció requereix d’un temps per adequar els mecanismes per tal de poder 
fer-la efectiva i les entitats detecten algunes incidències. Per aquest motiu, en una 
reunió del Consell amb motiu de la Trobada d’entitats, varies entitats proposen la 
creació d’un grup de treball que reculli les incidències per tal de col·laborar en 
l’adequada implementació de la Instrucció.  
 
A partir d’aquest grup de treball s’elabora un informe amb el títol: Informar sobre 
les incidències detectades i els dubtes sorgits de la Instrucció emesa pel Conseller 
de Salut de la Generalitat de Catalunya arrel del Reial Decret 1192/2012 pel qual 
es regula la condició d’assegurat beneficiari a efectes de  l’assistència sanitària a 
Espanya a càrrec de fons públic a través del sistema nacional de salut (veure 
annex 2). 
 
Arrel d’aquest informe al desembre de 2012 es van reunir entitats de la Comissió 
Permanent i del grup de treball de salut amb la Regidora Delegada de Salut de 
l’Ajuntament de Barcelona, el Gerent del Consorci Sanitari i el Comissionat 
d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona (entre altres autoritats) per tal de 
parlar d’aquest tema (veure acta a l’annex 3).  
 
En aquesta reunió queda clar que la voluntat de la Generalitat de Catalunya és 
que tota persona que visqui al nostre país (condició d’un mínim de tres mesos 
d’empadronament) disposarà d’assistència sanitària. El tema es molt complex per 
les diferents situacions personals, circuits per tramitar la nova targeta, quantitat de 
serveis implicats i s’indica que s’està treballant per a que tothom tingui targeta o la 
informació de com tramitar la nova targeta sanitària. 
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3. Direcció d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona 

 
 

Arrel de la complexitat d’aquesta situació la Direcció d’Immigració de l’Ajuntament 
de Barcelona decideix diferents estratègies informatives. 

 
S’elabora un document informatiu anomenat: Nova Normativa per a l’accés del 
sistema públic de salut (veure annex 4). Aquest document es fa arribar a tots els 
serveis municipals entorn a la immigració (SAIER, Sessions d’Acollida i 
Acompanyament, Punt d’arrelament social...) i a les entitats membres de la Xarxa 
d’acollida, Interculturalitat i Consell Municipal d’Immigració. 

 
S’organitza entre la Direcció d’Immigració i el CATsalut una xerrada informativa 
adreçada a totes les entitats i serveis que ofereixen suport a persones immigrades. 
L’objectiu és oferir informació actualitzada i clarificadora sobre els procediments i 
criteris per a l’accés a la Targeta sanitària i el sistema públic de salut per part de la 
població immigrada. 
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a.  Comunicat (annex 1) 

 
COMUNICAT DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA SOBRE REAL 
DECRETO-LEY 16/2012 DE 20 DE ABRIL DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR 
LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
 
El Consell Municipal d’Immigració vol expressar el seu rebuig pel contingut del Real 
Decreto-ley 16/2012 de 20 de Abril de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones i, en aquest sentit, manifesta: 
 
1.- Reclamar al Govern de l’Estat que reconsideri aquesta restricció d’assistència 
sanitària pel que fa  a les persones immigrants, ja que pot significar un atac al model 
universal i públic de salut,  finançat a través dels impostos. 
 
2.-  Mostrar la seva preocupació per les conseqüències que pot comportar la limitació 
d’accés i d’ús de la targeta sanitària a les persones immigrants que es troben en 
situació administrativa irregular. 
 
3.-  Denunciar l’estigmatització que es fa des del Govern de l’Estat en relació a les 
persones immigrants en tant que causants d’una part del dèficit del sistema sanitari, 
quan la realitat evidència que aquestes persones fan un ús molt inferior  del sistema de 
salut del que fa la població autòctona 
 
4.-  Instar la Generalitat de Catalunya a defensar el model sanitari català des del 
respecte a les competències pròpies que emanen de la legalitat vigent. 
 
5.- Demanar a la Delegació de Salut de l’Ajuntament de Barcelona,  que continuï 
garantint la Salut Pública a la nostra ciutat. 
 

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 
Barcelona, 3 de maig de 2012 

 
ENTITATS QUE FORMEN PART DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ: 

 ACATHI. Asoc.cat.por la integración de homosexuales, bisexuales i transexuales inmigrantes 

 ACSAR Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats 

 AMIC-UGT. Unió General de Treballadors 

 APROPEM-NOS 

 Asociacion Amistad de las Mujeres Filipinas 

 Asociación Casal Colombiano 

 Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos 

 Asociación de Ecuatorianos en Catalunya 

 Asociación de jóvenes ecuatorianos en Catalunya (JOVECU) 

 Asociación de Mujeres E'WAISO IPOLA 

 Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras 
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 Asociacion Intercambio Cultural Chino-España 

 Asociacion Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil 

 Asociación Uruguayo Catalana "Los Botijas" 

 ASOCROM Asociación Romanesa de Catalunya 

 ASOPXI Associació Suport Organitzacions Populars Xilenes 

 Associació Altàntida, professionals per la Interculturalitat 

 Associació Catalana de Residents Senegalesos 

 Associació Catalunya-Líban 

 Associació Cultural Catalano Polonesa 

 Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones pakistanís 

 Associació Cultural Mexicano Catalana (MEXCAT) 

 Associació Cultural Riebapua Comunidad Bubi en Catalunya 

 Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya 

 Associació de Paisans de Zhejiang a Catalunya 

 Associació de Treballadors Pakistanesos 

 Associació Salut i Família 

 Associació Shur Rong Academia Cultural 

 Associació Socio Cultural IBN BATUTA 

 Associació Wafae 

 ATIMCA- Associacion de trabajadores inmigrantes marroquis en Catalunya 

 Càritas Dioscesana de Barcelona 

 Casa Eslava 

 CC.OO. Barcelonès Departament d'Immigració 

 Centre EXIL 

 Centro Boliviano Catalán 

 Centro Cultural de Ucrania en Catalunya 

 Centro Filipino- Tuluyan San Benito 

 Centro Peruano de Barcelona 

 Colectivo Maloka (Mujeres Pa'lante) 

 Confederació de Comerç de Catalunya 

 Consell de la Joventut de Barcelona 

 FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya 

 FAVB 

 FEDEBOL (Federación de entidades bolivianas en Cataluña) 

 FEDELATINA (Federació d'entitats llatinoamericanes a Catalunya) 

 Federació d'entitats peruanes a Catalunya (FEPERCAT) 

 Fundació FICAT 

 Fundacion Juan Pablo II 

 Red Solidària Argentina a Barcelona 

 SURT, Fundació de dones, Fundació Privada 

 TEAC - Taller de arte y cultura 

 Xarxa 9 Barris Acull 
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b. Informe elaborat pel Grup de treball (annex 2) 

 

 

TEMA: INFORMAR SOBRE LES INCIDÈNCIES DETECTADES I ELS DUBTES SORGITS DE LA 
INSTRUCCIÖ EMESA PEL CONSELLER DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
ARREL DEL REIAL DECRET 1192/2012 PEL QUAL ES REGULA LA CONDICIÓ 
D’ASSEGURAT  BENEFICIARI A EFECTES DE L’ASSISTENCIA SANITARIA A ESPANYA A 
CÀRREC DE FONS PUBLIC ATRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT. 
 
 
Assistents: 
- Entitats:  Creu Roja (3 professionals de diversos serveis), Càritas, Salut i Família, 

Surt, ACATHI i Nou Barris Acull. 

- Secretaria del CMIB 

Data: 25 de setembre de 2012  
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 1192/2012 el dret a l’assistència sanitària 
pública a l’Estat Espanyol queda limitat a les persones acreditades per l’INSS, a menors 
i dones embarassades. D’aquesta forma queden exclosos les persones estrangeres no 
assegurades o  beneficiaries de l’INSS. 
 
Davant d’aquesta nova situació des de la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya s’ordena una nova instrucció que regula l’accés a l’assistència sanitària a les 
persones estrangeres empadronades a qualsevol municipi de Catalunya. 
 
Aquesta instrucció expressa la voluntat que totes les persones estrangeres 
empadronades al nostre país, sense una renda superior als 100.000 euros o bé amb 
conveni, tinguin accés a la sanitat pública, en aquest sentit les entitats presents volen 
manifestar la seva alegria per la voluntat expressada pel govern de Catalunya. Però 
malgrat l’expressió pública d’aquesta voluntat, no s’han adequat els mecanismes per 
tal de poder fer-la efectiva i alhora hi ha alguns dubtes que cal resoldre. Les entitats 
presents mostren la seva total disponibilitat per col·laborar en la implementació de la 
instrucció emesa pel Conseller de Salut i per aquest motiu emeten el següent informe 
on es constata les deficiències detectades i els dubtes no resolts. 
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AFECTATS PEL REIAL DECRET I PER LA INSTRUCCIÓ 
 
Com a CMIB ens centrarem específicament als estrangers que viuen a Catalunya. En 
aquest cas es poden donar tres casuístiques: 
 

1. Estrangers que actualment tenen targeta sanitària però que al no ser ni 

assegurat ni beneficiari de l’INSS han tramitar una nova targeta abans del 31 de 

març de 2013, segons la Instrucció del CATsalut 

2. Estrangers que actualment no tenen targeta sanitària. 

3. Sol·licitants d’asil.  

 
INCIDÈNCIES I PROBLEMES DETECTATS EN LA TRAMITACIÓ DE LA NOVA TARGETA 
 
Els requisits per tramitar la nova targeta són: 
 

1. No tenir la condició d’assegurat/da o beneficiari/a de l’INSS 

2. Acreditar documentalment la seva identitat 

3. Estar empadronat en qualsevol municipi de Catalunya, per un període 

continuat almenys de tres mesos 

4. Acreditar documentalment o mitjançant declaració jurada conforme té uns 

ingressos inferiors a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social 

5. No tenir accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra 

entitat diferent del Servei Català de la Salut 

 
En aquests moments les entitats presents constaten que no s’ ha pogut tramitar cap 
nova targeta pels següents motius: 
 

 L’INSS es nega a fer certificats de no assegurat o beneficiari. A més si la persona 

té una situació administrativa il·legal informen que no poden informar sobre 

aquesta persona. Així el requisit núm. 1 ja impossibilita disposar d’aquest 

document 

 A la Instrucció no s’indica com es pot acreditar que no es té accés a l’assistència 

de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de 

Salut. En aquest cas no es pot documentar (requisit núm. 5) 

 Un cas a part són els sol·licitants d’asil que s’estableix que tenen dret directe 

però enlloc es diu com  
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Es constata: 
 

 No hi  ha mecanismes administratius regulats de com fer-ho 

 No s’han creat impresos per aquesta tramitació 

 No existeix un sistema d’informació que resolgui els dubtes o incidències 

 Els prestadors de serveis sanitaris no disposen de la informació adequada i del 

procediment administratiu i documental 

 
Empadronament: 
 
Un cas a part són aquelles persones que no estan empadronades. Moltes de elles s’han 
d’empadronar sense domicili ( per diferents motius, viuen al carrer o bé on viuen no 
els autoritzen a empadronar-se). A l’Ajuntament de Barcelona és a l’únic municipi on 
s’està possibilitant un fórmula per l’empadronament sense domicili, però aquest 
tràmit comporta com a mínim tres mesos per fer-se efectiu. Si aquesta persona vol 
tramitar la targeta sanitària haurà d’esperar tres mesos (requisit per tramitar targeta a 
Catalunya). En total seran sis mesos sense cobertura sanitària.  
 
Es demana al conjunt de municipis de l’àrea metropolitana que permetin 
l’empadronament sense domicili, per tal de tenir registrada la població real i poder 
garantir la salut pública i els drets i deures de totes les persones. 
 
Dubtes 
 
Hi ha alguns temes que no queden recollits i que es poden interpretar de diferents 
formes. Expressem alguns dubtes: 
 

 Els estudiants estrangers podran tramitar la targeta sanitària com ho feien fins 

ara? 

 No es preveu cap tramitació específica per a dones i menors, que en principi si 

tenen dret? 

 Quines patologies es consideren d’urgències? Com es pot determinar si un 

malalt pot anar a urgències sense fer un diagnòstic? 

 Que passa si una dona vol fer una interrupció i no està empadronada? No pot 

esperar tres mesos 

 Fins ara les persones que no tenien targeta i anaven a urgències se’ls passava la 

factura. Es seguirà fent?  
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PROPOSTES: 
 

• Reunió amb la Delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Cristina 

Iniesta, el Comissionat d’Immigració, Sr. Miquel Esteve, per tal d’exposar la 

situació i cercar alternatives. Es considera que estaria bé convidar a algun 

representant del CATsalut. 

 
• Caldria definir més exactament els documents necessaris per tal de tramitar la 

nova targeta sanitària. La documentació requerida ha de ser viable aconseguir-

la. En definitiva cal definir de forma clara i viable un protocol i circuit de 

tramitació. 

 
• A nivell informatiu: 

- Caldria enviar una carta a tots els titulars de targeta sanitària que no són 

assegurats o beneficiaris i per tan han de tramitar la nova targeta. 

- Campanya informativa clara a tots els prestadors de serveis sanitaris i 

entitats del CMIB i de la xarxa d’acollida de l’Ajuntament de Barcelona 

- Servei d’informació o atenció per les incidències o casos excepcionals 

- Actualització de la web del CATsalut 

 
• Que la demanda de portar tres mesos empadronat a un municipi de Catalunya, 

es canvií per la de portar tres mesos vivint en municipis de Catalunya 

 
COMPROMÍS: 
 
Les entitats presents es comprometen a recollir les incidències  a partir del registre 
enviat des de la Direcció d’Immigració per tal que l’Ajuntament de Barcelona pugui 
disposar d’una informació veraç dels problemes, dificultats i incidències que s’estan 
donant. 
 

 

Aquest informe es fa arriba a les autoritats de salut de l’Ajuntament de 
Barcelona i del Consorci de Salut. Tal i com es suggeria en el Informe les 
autoritats es reuneixen amb les entitats per tal de recollir les incidències 
detectades així com la inquietud que mostres sobre l’accés de les persones 
estrangeres a la sanitat pública. A continuació reproduïm l’acta de la reunió: 
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c.  Acta de la reunió del grup de treball de salut  i autoritats 

(annex 3) 

 

GRUP DE TREBALL DE SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ 
 
Dia: 3 de Desembre    Hora: 16:30 hores 
Lloc: Sala del Mig (Pl. Sant Miquel) 
 
 
Entitats assistents: Sra. Saray Bazaga (SURT, Fundació de dones, Fundació Privada); 
Sra. Verònica Tomás (Creu Roja Catalunya/SAIER); Sra. Fariza Habib (Associació Cultural 
Educativa i Social Operativa de dones pakistaneses (ACESOP); Sr. Rodrigo Araneda 
(ACATHI. Asoc.catalana por la integración de homosexuales, bisexuales i transexuales 
inmigrantes); Sra. Isabel Mas (Càritas Dioscesana de Barcelona); Sra. Elvira Méndez i Sr. 
Rossend Fernández (Associació Salut i Família); Sra. Lourdes Ponce (Xarxa 9 Barris 
Acull); Sr. Javier Bonomi (FEDELATINA);  
 
Representants insitucionals i tècnics: Sra. Ima. Francina Vila (Regidora de Dona i Drets 
Civils); Sra. Cristina Iniesta (Delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona); Sr. 
Miquel Esteve i Brignardelli (Comissionat d’Immigració i Acció Comunitària; Sr. Jaume 
Estany (Gerent del Consorci Sanitari de Barcelona); Sr. Joan Lluís Piqué (Responsable 
d’Atenció a l’Usuari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya); Sra. 
Maria Gas (Directora d’Equitat Social i Salut de l’Ajuntament de Barcelona); Sr. Ramon 
Sanahuja (Director d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona) i Sra. Mercè González 
(Secretària del Consell Municipal d’Immigració). 
 
 

Situació a partir de l’aprovació del Reial Decret 1192/2012 a 
l’Estat Espanyol 
 
Fins el 2012 l’empadronament garantia l’accés al sistema nacional de salut, incloent-hi 
professions lliberals, àmbits religiosos i inclús en els casos de fragilitat social sense 
empadronament. 
 
A partir del  Reial Decret 1192/2012, el dret a l’assistència sanitària pública a l’Estat 
Espanyol queda limitat a les persones acreditades per l’INSS, a menors i dones 
embarassades. Així l’Estat, a través de l’INSS, determinarà qui té dret i qui no a 
l’atenció sanitària. 
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Es passa d’un Estat on es reconeixia el dret a la salut a tota persona resident, a un Estat 
on únicament tenen dret les persones actives laboralment , els pensionistes o 
beneficiaris i ho determina el INSS si no es queda exclòs. Així: 
 

• Qui reconeix el dret és l’INSS (no el CATSalut) 

• El decret defineix qui té la condició d’assegurat (actiu, pensionista, 

beneficiari, cònjuge...) 

• Aquestes condicions també condicionen la cartera de prestació de serveis, 

sobretot pel que fa a la cartera suplementària de serveis (farmàcia, 

transport...). El copagament anirà en funció de si s’és actiu, pensionista i del 

nivell de renda.  

• El registre d’assegurats ve donat (segons criteris Decret) i no coincideix amb el 

registre central d’assegurats (RCA) que tenia el CAT Salut. En aquest traspàs 

queden excloses 500.000 persones. 

• Col·lectius especials que tindran la condició d’ assimilats (cobertura total del 

sistema): 

o Dones embarassades 

o Refugiats internacionals 

o Refugiats per tracte (violència gènere) 

• Tots els menors de 18 anys tenen les mateixes condicions que les persones 

assegurades 

• El Reial Decret 1192/2012 exclou als estrangers en situació d’irregularitat 

administrativa, encara que estiguin empadronats. 

L’aplicació del Reial Decret va deixar fora de l’INSS alguns ciutadans, com funcionaris 
de l’Administració que estan a la MUFACE, rectificades aquestes errades ha permès 
reconèixer la cobertura a: 
 

• Ciutadans espanyols o estrangers en situació legal tindran dret a ser 

assegurat si tenen una renda inferior a 100.000 €. Aquest tema comporta que 

un  99% de la població estigui inclosa. 

• Funcionaris de l’Estat amb mutualitat privada (MUFACE), quedaran inclosos 

quan els donin número d’afiliació a la Seguretat Social. 

 

Situació a partir de l’aprovació de la Instrucció de la Conselleria 
de Salut de la Generalitat de Catalunya 
 
La Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria de Salut, per garantir l’atenció 
sanitària a tothom, a dictat una Instrucció que comporta:  
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Ciutadans estrangers sense residència legal que a l’Estat espanyol només els reconeix 
l’atenció urgent, el CAT Salut els hi reconeix el dret a la salut sense ser assegurats 
(instrucció per eludir el Decret). Quedaran en el Registre Català de Salut però no en el 
Registre Nacional de Salut. 
La instrucció vol donar cobertura sanitària a tothom que estigui vivint a Catalunya, 
mentre no hi hagi un tercer que cobreixi (mútues). 
 
Les persones que no els cobreix el Decret s’estableix el que es diu nivell assistencial 
CAT Salut (nivell bàsic). En tots els casos serà necessari tres mesos d’empadronament 
a Catalunya, i el nivell de cobertura és:  

o Durant el primer any dret a primària, atenció urgent i els programes de 

salut. En cas de necessitar atenció especialitzada hi ha una comissió 

regional que avalua la situació específica del cas. 

o A partir del segon any s’amplia la cobertura a l’atenció especialitzada 

 
Tothom continua tenint la mateixa assistència fins al 31 de març de 2013. A partir 
d’aquesta data passaran uns a primer nivell i els altres a segon nivell. 
 
Queden fora les persones que tenien targeta sanitària però no empadronament, 
hauran de tornar a tramitar-la. 
 
 
Respecte al procediment per la tramitació de la nova targeta cal distingir : 
 
1. Les persones que ja disposaven de targeta sanitària i estan en situació 

administrativa d’irregularitat. En aquests casos es procedirà a canviar la targeta en 

el propi ambulatori . Queda pendent determinar el procediment 

2. Nous residents a Catalunya o noves altes: 

 

- 3 mesos d’empadronament. Volant de residència del Padró 

Municipal d’Habitants de Barcelona 

- Han d’anar a l’INSS i sol·licitar un paper/fotocòpia que diu Real 

Decret no aplicable (suficient pel CAT Salut). Es tracta d’una 

fotocòpia no nominal i amb segell. 

- L’INSS no dóna cap certificat que digui que no està inscrit, tampoc es 

pot accedir al tràmit a través del portal web sense NIF o NIE.  

- Declaració jurada de no disposar de recursos 

 
 
 
 
 



 

   Consell Municipal d’Immigració 
Passeig Sant Joan 75, 1a planta 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 256 46 28 

 

 
 
Altres temes:  
 
 Pel que fa al tema de l’empadronament, es planteja la dificultat que significa 

que fer un empadronament sense domicili significa una espera mínima de tres 

mesos, un cop estàs empadronat necessites una antiguitat de tres mesos per 

tramitar la targeta sanitària per tant estàs un mínim de sis mesos descobert o 

sense targeta. 

El Comissionat d’Immigració es compromet a portar el tema a les reunions 
que es mantenen amb la Federació de Municipis per tal d’intentar disposar 
d’uns criteris comuns a l’àrea metropolitana, ja que si no és impossible una 
gestió adequada del tema. 

 
 Salut i Família es proposa com una de les entitats que disposa de diferents 

recursos i serveis que estan a disposició de les entitats del Consell i de les 

persones immigrades. 

 
 Per últim s’acorda que posteriorment al 31 de març es farà una nova reunió 

per tal de fer un seguiment del procés. 
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d. Document informatiu elaborat per la Direcció d’immigració 

(Annex 4) 


