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Sessió 29, dijous 8 de juny de 2017

Comissió de Salut

ORDRE DEL D IA

1. Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons pú-
blics, a través del Servei Català de la Salut. Tram. 200-00018/11. Elaboració del Dic-
tamen. (Informe Ponència: BOPC 430, 23)

2. Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis. 
Tram. 202-00090/10 Elaboració del Dictamen.1 

3. Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Promoció de la Salut 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme. Tram. 356-00585/11. 
Montserrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta 
Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’Esteve Fernández Muñoz, cap de la Unitat de Con-
trol del Tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia i professor del Departament de 
Ciències Clíniques de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre el tabaquisme. Tram. 356-00586/11. Montserrat Candini i Puig, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler 
González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup 
Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença de María José López Medina, en representació del 
Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme. Tram. 356-00587/11. 
Montserrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta 
Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

1. L’informe de ponència de la Proposició de llei del cànnabis, per indicació de la presidència de la Comissió i 
d’acord amb l’article 106.4 del Reglament, es distribueix electrònicament, amb el benentès que també serà pu-
blicat posteriorment en el BOPC.

2. La presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l’ampliació de l’ordre del dia per subs-
tanciar les compareixences que consten en els punts del 3 al 13 perquè informin sobre el tabaquisme (trams. 
356-00585/11 a 356-00595/11), com a punt 14 de l’ordre del dia.
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6. Sol·licitud de compareixença de Jordi Monés i Carilla, director de l’Institut de la 
Màcula, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme. Tram. 356-
00588/11. Montserrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Po-
zzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Guadalupe Ortega i Cuelva, coordinadora dels pro-
grames «Atenció primària sense fum» i «Infància sense fum» de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme. 
Tram. 356-00589/11. Montserrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante 
Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pu-
jol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de Joan Ramon Villalbí i Hereter, president del Consell 
Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre el tabaquisme. Tram. 356-00590/11. Montserrat Candini i Puig, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari 
Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulà-
lia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Francesc Abella i Pons, cap de la Unitat de Taba-
quisme de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre el tabaquisme. Tram. 356-00591/11. Montserrat Candini i Puig, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari 
Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulà-
lia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença de Joan Lozano i Fernández, coordinador del Grup 
d’Atenció Primària d’Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el taba-
quisme. Tram. 356-00592/11. Montserrat Candini i Puig, juntament amb un altre dipu-
tat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano 
Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri 
Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Cristina Martínez i Martínez, investigadora de la 
Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el tabaquisme. Tram. 356-00593/11. Montserrat Candini i 
Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge So-
ler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup 
Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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12. Sol·licitud de compareixença d’Àngela Martínez-Picó, presidenta de la Societat Ca-
talana d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac i coordinadora de la Unitat de Ta-
baquisme del Servei d’Atenció Primària del Vallès Oriental, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el tabaquisme. Tram. 356-00594/11. Montserrat Candini i Puig, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler Gon-
zález, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parla-
mentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença d’Antònia Raich i Soriguera, psicòloga de la divisió de 
Salut Mental de la Fundació Althaia, de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme. Tram. 356-00595/11. 
Montserrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta 
Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.
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Punt 1 | Elaboració del dictamen

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb 
càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut
200-00018/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE SALUT

A la Mesa de la Comissió de Salut
La Ponència de la Comissió de Salut, nomenada el dia 16 de febrer de 2017 i inte-

grada pels diputats i per les diputades Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Àngels 
Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xan-
dri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant 
i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, i Montserrat Candini Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha 
estat designat ponent relatora, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del 
Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 16 i 23 de maig 
de 2017. Han assessorat la Ponència la lletrada Anna Casas i Gregorio i l’assesso-
ra lingüística Núria Lucena i Cayuela, i l’ha assistida la gestora parlamentària Eva 
Vendrell i Catalán.

Després d’estudiar el Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, 
amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, la Ponència ha establert l’Informe següent, que s’estructura en tres parts: la 
primera inclou l’ordenació de les esmenes amb relació al Projecte de llei i les recomana-
cions de la Ponència agrupades per articles; la segona és un resum de les recomanacions 
de la Ponència i de les manifestacions i anuncis fets pels ponents que comporta la 
classificació de les esmenes en funció del grup parlamentari proposant, i la tercera 
es correspon amb el dictamen que resultaria si la Comissió adoptés totes les reco-
manacions de la Ponència.

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a 
fons públics, a través del Servei Català de la Salut (tram. 200-00018/11)

I. Ordenació de les esmenes

TEXT PRESENTAT

Article 1. Dret universal a l’assistència sanitària
Totes les persones residents a Catalunya, en els termes establerts en aquesta Llei, 

tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Ca-
talà de la Salut.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a 
fons públics, a través del Servei Català de la Salut
2.1 L’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei 

Català de la Salut de les persones que tinguin la condició d’assegurades o beneficià-



CS 29
8 de juny de 2017

5 Dossier

ries del Sistema Nacional de Salut, s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sec-
torial específica per la qual se’ls hagi reconegut aquesta condició.

2.2 L’accés de les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficià-
ries 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.

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 ac-
cedir a l’empadronament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De supressió dels apartats 2.2 i 2.3 de l’article 2

«Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons pú-
blics, a través del Servei Català de la Salut

2.1 L’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei 
Català de la Salut de les persones que tinguin la condició d’assegurades o beneficià-
ries del Sistema Nacional de Salut, s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sec-
torial específica per la qual se’ls hagi reconegut aquesta condició.»

Apartat 1
Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De modificació de l’apartat 2.1 de l’article 2 que queda redactat de la manera 
següent

2.1 En virtut de la universalització de la sanitat i els principis enunciats en el 
Preàmbul d’aquesta Llei, l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, 
a través del Servei Català de la Salut és un dret de les persones que viuen a Catalu-
nya, tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, 
o de persones refugiades, acollides, o en arrelament.

Apartat 2
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De modificació de l’apartat 2.2 de l’article 2 que queda redactat de la manera 
següent

2.2 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. De manera 
especial es garanteix la cobertura pública a persones amb residència efectiva a Ca-
talunya que pertanyin a un col·lectiu en risc d’exclusió social, que no puguin acre-
ditar l’empadronament.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació de l’article 2.2

2.2 Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sis-
tema Nacional de Salut i que no tinguin accés a l’assistència sanitària amb càrrec 
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a fons públics a través d’una entitat diferent del Servei Català de Salut, hi tindran 
accés si viuen a Catalunya, amb independència de si consten o no al padró.

Apartat 3
Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De supressió de l’apartat 2.3 de l’article 2

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
De modificació de l’apartat 2.3 de l’article 2 que queda redactat de la manera 
següent

2.3 Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per residents a les persones que estiguin 
empadronades en un municipi de Catalunya., sense perjudici de la validesa d’altres 
criteris reconeguts i que ja són utilitzats en alguns municipis. En aquest sentit, la 
Conselleria de Salut en col·laboració amb els Departaments corresponents, maldarà 
perquè tots els municipis tinguin un padró real de les persones que viuen al territo-
ri (persones sense sostre, que viuen en cases ocupades, amb patologies mentals, im-
migrants que viuen de la ferralla, etc.), de manera que es pugui demostrar que viuen 
a Catalunya, que hi ha estat acollides o que tenen arrelament al territori, mitjançant 
qualsevol document vàlid en dret o testimoni.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes 3, 4, 5 i 6 
amb la redacció següent:

«3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per residents:
a) Les persones empadronades en un municipi de Catalunya.
b) Les persones que acreditin l’arrelament a Catalunya mitjançant els criteris 

que es despleguin per reglament i que han de tenir per objecte donar accés a l’as-
sistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a persones i col·lectius en risc d’ex-
clusió social.»

La Ponència no fa cap recomanació a les esmenes 1 i 2.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Contingut de l’assistència sanitària
3.1 Totes les persones residents a Catalunya que tinguin dret a l’assistència sa-

nitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut tenen dret 
a les prestacions fixades en cada moment pels serveis sanitaris del Sistema Nacio-
nal de Salut, de conformitat amb el contingut que tinguin establert per la normativa 
sectorial específica.

3.2 En tot cas, les persones que es trobin a Catalunya i que no tinguin la condició 
de residents, segons estableix l’article 2.3, tenen dret a l’assistència sanitària d’ur-
gència, independentment de quina en sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta aten-
ció 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.

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.



CS 29
8 de juny de 2017

7 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 3.1 de l’article 3

3.1 Totes les persones residents a Catalunya que, d’acord amb la normativa bàsi-
ca de l’Estat, tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través 
del Servei Català de la Salut tenen dret a les prestacions fixades en cada moment 
pels serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb el contingut 
que tinguin establert per la normativa sectorial específica.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
D’addició a l’apartat 3.1 de l’article 3

3.1 Totes les persones residents a Catalunya que tinguin dret a l’assistència sa-
nitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut tenen dret 
a les prestacions fixades en cada moment pels serveis sanitaris del Sistema Nacio-
nal de Salut, de conformitat amb el contingut que tinguin establert per la normativa 
sectorial específica. Es garanteix la continuïtat de l’atenció i cobertura sanitària a 
les persones amb residència efectiva a Catalunya que no puguin acreditar empadro-
nament, més enllà del dret d’assistència sanitària d’urgència. De manera especial, 
es seguiran els programes sanitaris d’interès per a la salut pública que determini el 
Departament de Salut en base a la situació epidemiològica a Catalunya.

Addició de nous apartats
Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició d’un nou apartat 3.1 bis a l’article 3

3.1 bis. Les persones no residents a Catalunya, però que d’acord amb la normati-
va bàsica de l’Estat tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Na-
cional de Salut, tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a tra-
vés del Servei Català de la Salut de conformitat a la normativa sectorial específica.

Apartat 2
Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
D’addició a l’apartat 3.2 de l’article 3

3.2 En tot cas, les persones que es trobin a Catalunya i que no tinguin la condició 
de residents, segons estableix l’article 2.3, refugiats o persones recentment acollides 
tenen dret a l’assistència sanitària d’urgència, independentment de quina en sigui  
la causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció i a la medicació que se’ls recepti fins a la  
situació d’alta mèdica i guariment definitiu, sens perjudici que aquestes persones o, 
si s’escau, els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aquestes des-
peses s’hagin de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència rebuda. Per a l’ac-
cés a les prestacions sanitàries i farmacèutiques del Sistema Català de Salut que es 
regulen en la present norma, les persones a les quals es refereix aquest Article no 
hauran de tenir cap tipus de targeta sanitària prèvia a l’assistència sanitària i far-
macèutica. Una vegada prestada l’assistència sanitària tenen dret a que se’ls hi faci 
una targeta sanitària.
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Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació de l’apartat 3.2 de l’article 3

3.2 L’accés a l’atenció urgent s’ha de garantir en qualsevol cas, així com la con-
tinuïtat d’aquesta atenció fins al guariment definitiu que ha motivat l’assistència sa-
nitària urgent.

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 3.2 de l’article 3

3.2 En tot cas, les persones que es trobin a Catalunya i que no tinguin la condició 
d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, segons estableix l’ar-
ticle 2.3, 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.

Apartat 3
Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
De supressió de l’apartat 3.3 de l’article 3

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició d’un text al final de l’apartat 3.3 de l’article 3

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, o sigui, guanys inferiors a 100.00 € l’any.

Addició de nous apartats
Esmena 15
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició d’un nou apartat 3.4 a l’article 3

3.4 Es garanteix el finançament del 100% de la prestació farmacèutica ambula-
tòria per als col·lectius en situació de vulnerabilitat social i sanitària i amb insufi-
ciència de recursos econòmics i amb la prestació dels serveis de rehabilitació quan 
sigui necessària, amb finançament públic, amb el derogació dels corepagaments sa-
nitaris i el compromís de no imposició de noves taxes, de manera urgent i prioritària 
per a persones en situació vulnerable.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes 8, 10 i 11, 
juntament amb una esmena tècnica, amb la redacció següent:

«2. Les persones que són a Catalunya i que no tenen la condició de residents 
d’acord amb l’article 2.3, tenen dret, en tot cas, 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 o remissió de la causa per la qual han ingressat al centre 
o han accedit al servei o establiment sanitari, sens perjudici que aquestes persones 
o, si escau, els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aquestes des-
peses s’hagin de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència rebuda .»
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La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica per raons del seu contin-
gut i de tècnica normativa que consisteix a traslladar el darrer paràgraf de l’esme-
na transaccional com a nova Disposició Addicional Cinquena bis) amb el redactat 
següent:

«Cinquena bis. Seguiment dels programes sanitaris sobre la base de la situació 
epidemiològica (NOVA)

Els serveis sanitaris han de seguir, d’una manera especial, els programes sanita-
ris d’interès per a la salut pública que determini el departament competent en matè-
ria de salut sobre la base de la situació epidemiològica a Catalunya.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 14 amb la 
redacció següent:

«3. L’assistència sanitària d’urgència a què fa referència l’apartat 2 és a càrrec 
del Servei Català de la Salut si no hi ha cap tercer obligat legalment o contractual-
ment a assumir-ne les despeses corresponents i la persona que ha rebut l’assistència 
acredita, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, la insuficiència de recursos 
econòmics per a afrontar-les prenent com a referència l’indicador de renda més fa-
vorable que determini el reglament.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 15, juntament 
amb l’esmena 19 i amb la incorporació d’una esmena tècnica, que consisteix a addi-
cionar un nou apartat 4 a l’article 3 amb la redacció següent:

«4. Les persones residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sanitària 
amb càrrec a fons públics i que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es 
troben en situació de vulnerabilitat social o sanitària o en situació d’insuficiència 
econòmica estan exemptes de fer aportacions en la prestació farmacèutica ambula-
tòria; en aquests supòsits, el Servei Català de la Salut n’assumeix la totalitat de la 
despesa.»

La Ponència no fa cap recomanació a les esmenes 7, 9, 12 i 13.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Àmbit territorial
Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Siste-

ma Nacional de Salut, que acreditin la residència a Catalunya i que no tenen accés a 
l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través d’una altra entitat diferent 
del Servei Català de la Salut, tenen dret només a l’assistència sanitària que es presti 
dins el territori de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
De supressió de l’article 4

Addició de nous Articles
Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’un nou article 5

Article 5. Formació
Per tal de garantir el compliment de la present llei, i per tant, garantir l’accés 

universal a l’atenció sanitària a Catalunya, l’Institut Català de Salut serà el respon-
sable d’elaborar i executar un programa de formació al personal administratiu i sa-
nitari de tots els centres del Servei Català de Salut.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 17, juntament 
amb l’esmena 24 i amb la incorporació d’una esmena tècnica, que consisteix a addi-
cionar un nou article 5 amb la redacció següent:

«Article 5. Garantia del dret d’accés a l’assistència sanitària
1. El Servei Català de la Salut ha d’elaborar i desenvolupar un programa de for-

mació adreçat al personal administratiu i sanitari de tots els centres, serveis i es-
tabliments del Servei Català de la Salut per a garantir i fer efectiu el dret d’accés 
universal a l’atenció sanitària a Catalunya en els termes establerts per aquesta llei.

2. Els centres, serveis i establiments públics i concertats que presten assistència 
sanitària han d’exhibir la informació sobre el dret d’accés universal a l’atenció sani-
tària d’una manera ben visible, clara, comprensible independentment de la llengua 
dels possibles beneficiaris i inequívoca amb relació al dret d’accés a les prestacions 
sanitàries contingudes en aquesta llei.»

La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena 16.

TEXT PRESENTAT

Disposicions addicionals 

Primera
La regulació que fa aquesta Llei de l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec 

a fons públics, a través del Servei Català de la Salut s’ha d’entendre sense perjudi-
ci del que estableixen, per a determinats col·lectius, les disposicions addicionals del 
Reial Decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de 
beneficiari a efectes de l’assistència sanitària en Espanya, amb càrrec a fons públics, 
a través del Sistema Nacional de Salut, o altres normes específiques.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Segona
Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sis-

tema Nacional de Salut i que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei tinguin reconegut 
l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través Servei Català de 
la Salut la continuaran gaudint en les mateixes condicions; tanmateix, aquestes per-
sones es podran acollir a la universalització establerta en aquesta Llei, si complei-
xen els requisits corresponents.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
De supressió de la disposició addicional segona

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 19
GP Socialista (1)
D’addició d’una nova disposició addicional segona bis, amb la redacció següent

«Disposició addicional segona bis
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Les persones establertes en l’apartat segon de l’article segon i l’apartat segon de 
l’article tercer d’aquesta llei tenen dret al finançament de la prestació farmacèutica 
ambulatòria necessària sempre que estiguin en situació de vulnerabilitat i insufi-
ciència econòmica.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 19, juntament 
amb l’esmena 15, que consisteix a addicionar un nou apartat 4 a l’article 3 (veure 
recomanacions de la Ponència a l’article 3).

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica atesos els criteris de tèc-
nica normativa que consisteix en traslladar el contingut de la Disposició Addicional 
Segona del text del Projecte de llei a una Disposició Transitòria nova.

La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena 18.

TEXT PRESENTAT

Tercera
Les persones no residents a Catalunya inscrites al Registre de catalans i catala-

nes residents a l’exterior, tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons pú-
blics, a través del Servei Català de la Salut, durant la seva estància temporal a Cata-
lunya en cas que no hi hagi un tercer obligat legalment o contractualment a assumir 
les despeses corresponents, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 20
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
D’addició d’una nova disposició addicional Tercera bis

Tercera bis
El dret a l’assistència sanitària de les persones empadronades en algun municipi 

de Catalunya i que treballen fora de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i de l’Es-
pai Econòmic Europeu, i de llurs beneficiaris, té el mateix contingut, la mateixa ex-
tensió i el mateix règim jurídic que el dret dels titulars a què fa referència l’article 2.

Esmena 21
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
D’addició d’una nova disposició addicional Tercera ter

Tercera ter
Les persones que tenen la condició de titulars o beneficiàries dels règims es-

pecials de la seguretat social gestionats per la Mutualitat General de Funcionaris 
Civils de l’Estat (MUFACE), la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o l’Institut 
Social de les Forces Armades (ISFAS) que han optat per rebre l’assistència sanità-
ria per mitjà de les entitats d’assegurança d’assistència sanitària concertades han 
d’ésser ateses en els centres sanitaris concertats per aquestes entitats. En el cas que 
siguin ateses en altres centres sanitaris públics, aquests han de reclamar a les en-
titats d’assegurança d’assistència sanitària corresponents el rescabalament de l’as-
sistència prestada.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 20, juntament 
amb l’esmena 22 i amb la incorporació d’una esmena tècnica, que consisteix a addi-
cionar una nova disposició addicional tercera bis amb la redacció següent:

«Tercera bis. Reconeixement del dret d’assistència sanitària als treballadors re-
sidents a Catalunya que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic 
Europeu (NOVA)

El dret a l’assistència sanitària de les persones empadronades en algun municipi 
de Catalunya i que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Euro-
peu i de llurs beneficiaris té el mateix contingut, la mateixa extensió i el mateix règim 
jurídic que el dret dels titulars a què fa referencia l’article 2.»

La Ponència no cap recomanació a l’esmena 21.

TEXT PRESENTAT

Quarta
Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sis-

tema Nacional de Salut i que, en virtut d’aquesta Llei, tinguin accés a l’assistència 
sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, han de 
rescabalar les despeses de l’assistència sanitària rebuda si s’acredita que el seu accés 
es va realitzar en frau de llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves disposicions addicionals

Esmena 22
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició d’una nova disposició addicional

El dret a l’assistència sanitària de les persones empadronades en algun municipi 
de Catalunya i que treballen fora de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i de l’Es-
pai Econòmic Europeu, i de llurs beneficiaris, té el mateix contingut, la mateixa ex-
tensió i el mateix règim jurídic que el dret dels titulars a què fa referència l’article 2.

Esmena 23
GP de Junts pel Sí, GP de Ciutadans, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es 
Pot, GP del Partit Popular de Catalunya, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent (1)
D’addició d’una nova disposició addicional

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar 
els recursos necessaris per al pagament del complement a la pensió als infermers 
i altres professionals sanitaris de l’institut Català de la Salut que es van prejubilar 
abans del 2005.

Esmena 24
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
D’addició d’una nova disposició addicional cinquena

Cinquena
El Departament de Salut portarà a terme una campanya de difusió dels drets 

continguts en la present llei als efectes de que, tots els sistema d’informació sanitària 
siguin públics o concertats així com el personal sanitari i tots els usuaris, coneguin 
els drets de la present llei.
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Els cartells que s’han de col·locar en els establiments públics i concertats de 
prestació d’assistència sanitària han de ser clars i comprensibles en totes les llen-
gües que emprin els possibles beneficiaris, i en cap cas poden comportar equívocs en 
el dret d’accés a les prestacions sanitàries contingudes en la present llei.

Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició d’una nova disposició addicional sisena

Sisena
Reglamentàriament s’establirà un règim sancionador per les entitats prestadores 

de serveis públics que incompleixin la llei de universalització de la sanitat o fomen-
tin l’incompliment d’aquesta normativa.

Esmena 26
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
D’addició d’una nova disposició addicional setena

Setena
El finançament econòmic de les prestacions sanitàries i farmacèutiques que la 

present llei garanteix aniran a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 23 i que esdevindria la Disposició 
Addicional Sisena amb el títol següent:

«Sisena. Professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 22, juntament 

amb l’esmena 20, que consisteix a addicionar una nova Disposició Addicional Ter-
cera bis (veure recomanacions de la Ponència a la Disposició Addicional Tercera).

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 24, juntament 
amb l’esmena 17, que consisteix a addicionar un nou article 5 (veure recomanacions 
de la Ponència a l’article 4).

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica atesos els criteris de tèc-
nica normativa que consisteix en titular la Disposició Addicional Quarta de manera 
següent:

«Quarta. Rescabalament de despeses d’assistència sanitària en cas de frau de 
llei»

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica per raons del seu contin-
gut i de tècnica normativa que consisteix a traslladar el darrer paràgraf de l’esmena 
transaccional que afectava a l’apartat 2 de l’article 3 com a nova Disposició Addici-
onal Cinquena bis) (veure recomanacions de la Ponència a l’article 3) amb el redac-
tat següent:

«Cinquena bis. Seguiment dels programes sanitaris sobre la base de la situació 
epidemiològica (NOVA)

Els serveis sanitaris han de seguir, d’una manera especial, els programes sanita-
ris d’interès per a la salut pública que determini el departament competent en matè-
ria de salut sobre la base de la situació epidemiològica a Catalunya.»

La Ponència no fa cap recomanació a les esmenes 25 i 26.
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Disposició derogatòria 

TEXT PRESENTAT

Es deroga la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de co-
bertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica de conformitat amb els 
criteris de tècnica normativa que consisteix en addicionar, com a lletra b) el text se-
güent a la Disposició Derogatòria, passant el text del Projecte de llei a ser la lletra a):

«b) Les disposicions que s’oposin al que estableix aquesta llei o la contradiguin.»

Disposicions finals

TEXT PRESENTAT

Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència
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 ex-
pressa pertinent, les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat 
desestimada per silenci administratiu.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 27
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
De modificació de la Disposició final primera

Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència
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 queda establert per 
aquesta llei.

En aquest procediment, sens perjudici de l’obligació de dictar la resolució ex-
pressa pertinent, les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat 
desestimada acceptada en el termini de dos mesos per silenci administratiu.

Esmena 28
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De modificació de la Disposició final primera

Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència
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.
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En aquest procediment, sens perjudici de l’obligació de dictar la resolució ex-
pressa pertinent, les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat 
desestimada acceptada per silenci administratiu.

Esmena 29
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De supressió de la disposició final primera

Esmena 30
GP Socialista (2)
De modificació d’un incís al segon paràgraf de la disposició final primera:

«Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència
[...]
En aquest procediment, sens perjudici de l’obligació de dictar la resolució ex-

pressa pertinent, les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat 
desestimada estimada per silenci administratiu.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a les esmenes 27, 28 i 
30, juntament amb una esmena tècnica, amb la redacció següent:

«Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència sanitària
1. El procediment per al reconeixement del dret a l’assistència sanitària pública 

per mitjà del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la condició d’as-
segurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat, i també el docu-
ment acreditatiu d’aquest dret, s’han d’establir per reglament:

2. El procediment a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’establir de manera que es 
garanteixi el dret a l’assistència sanitària d’urgència que tenen reconegut les perso-
nes a què fa referència l’article 3.2, des del moment de presentar la sol·licitud.

3. En el procediment a què fa referència l’apartat 1 les persones interessades 
poden entendre que llur sol·licitud ha estat estimada per silenci administratiu, en 
el termini de tres mesos a comptar de la data de la presentació de la sol·licitud, sens 
perjudici de l’obligació de l’Administració de dictar-ne una resolució expressa.»

La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena 29.

TEXT PRESENTAT

Segona. Aplicació i desplegament
El Govern, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta 

llei, ha d’aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per a aplicar i desple-
gar aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 31
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
De modificació a la Disposició final segona

El Govern, en el termini màxim de sis tres mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, ha d’aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per a aplicar 
i desplegar aquesta Llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 31, amb una esmena tècnica consis-
tent en afegir el text següent al final de l’esmena:

«[...] que siguin necessàries per a desplegar i executar aquesta Llei i adoptar les 
mesures pertinents amb la mateixa finalitat.»
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TEXT PRESENTAT

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves disposicions finals
Esmena 32
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
D’addició d’una nova Disposició final quarta

Quarta. Per tal d’elaborar polítiques públiques que donin resposta a les necessi-
tats de la societat, es garantirà la recollida de dades sobre la freqüentació sanitària 
i anualment es realitzarà un anàlisi i publicació de dades sobre la freqüentació sa-
nitària, desagregades per situació administrativa de les persones i gènere, d’acord 
amb les recomanacions del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Naci-
ons Unides, per tal d’incorporar una perspectiva de gènere en les polítiques de salut 
i reduir les desigualtats entre dones i homes en aquest àmbit.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 32, juntament amb una esmena tèc-
nica que consisteix a traslladar el contingut de l’esmena a una Disposició Addicional 
Cinquena amb el títol següent:

«Cinquena. Anàlisi i publicació de dades sobre la freqüentació sanitària»

TEXT PRESENTAT

Preàmbul
L’article 23.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les per-

sones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.

Des de l’aprovació de la Llei 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat, es va pro-
duir un avanç en la universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons pú-
blics que ha fet que gairebé la totalitat de la població tingui garantit l’accés a aquests 
serveis sanitaris. A Catalunya, un moment decisiu del procés d’universalització va 
estar la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pú-
blica a càrrec del Servei Català de la Salut. Tanmateix, arran de la crisi econòmica, 
l’Estat han adoptat algunes mesures legislatives que es poden considerar una frac-
tura del que ha de ser un sistema nacional de salut fonamentat en l’accés universal.

La present Llei té com a objectiu assolir definitivament la universalització de 
l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Sa-
lut, eliminant qualsevol desigualtat que pogués existir entre les persones residents 
a Catalunya, donant un compliment efectiu al que estableix el precitat article 23.1 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i, fins i tot, a les normes internacionals sobre 
drets humans, com la Declaració Universal de Drets Humans que, a l’article 25.1, es-
tableix que tota persona té, entre d’altres, dret a l’assistència mèdica. En aquest sen-
tit, s’ha de fer avinent que, en relació a la restricció a l’accés a l’assistència sanitària, 
el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides, en maig de 
2012, ja va instar a què l’assistència sanitària abastés a totes les persones residents, 
amb independència de la seva situació administrativa.
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Així la universalització de l’assistència sanitària no és només un deure moral 
ineludible sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals, ja que, 
un cop acceptades aquestes, tenen un valor jeràrquic superior al qual s’han d’ajustar 
les normes internes que regulen els drets de les persones.

D’acord amb això, aquesta Llei estableix solemnement que totes les persones 
residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, 
a través del Servei Català de la Salut, culminant en el nostre territori la universa-
lització de l’assistència sanitària. S’estableix que la condició de resident s’hagi de 
acreditar mitjançant l’empadronament en un ajuntament de Catalunya, però tenint 
en compte les circumstàncies especials de determinats col·lectius, amb un caràcter 
subsidiari i complementari, es permet que la residència es pugui acreditar mitjan-
çant altres criteris d’arrelament que es regulin reglamentàriament, atesa la diversitat 
d’aquest col·lectius i l’heterogeneïtat i variabilitat d’aquestes circumstàncies.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya,

ESMENES PRESENTADES

Paràgrafs 1-4
No hi ha cap esmena presentada.

Paràgraf 5
Esmena 33
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De modificació del paràgraf cinquè del Preàmbul

D’acord amb això, aquesta Llei estableix solemnement que totes les persones 
residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, 
a través del Servei Català de la Salut, culminant en el nostre territori la universalit-
zació de l’assistència sanitària. Amb aquesta llei es donarà servei a tota la població 
sense exclusions, en tots els àmbits de la medicina preventiva, curativa, promoció de 
la salut, rehabilitadora i pal·liativa, i en cadascuna i totes les etapes de la seva vida. 
S’estableix que la condició de resident s’hagi de acreditar mitjançant l’empadrona-
ment en un ajuntament de Catalunya, però tenint en compte les circumstàncies espe-
cials de determinats col·lectius, amb un caràcter subsidiari i complementari, es per-
met que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament que 
es regulin reglamentàriament, atesa la diversitat d’aquest col·lectius i l’heterogeneïtat 
i variabilitat d’aquestes circumstàncies. L’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura 
amb serveis sanitaris necessaris i de bona qualitat està documentat per informes i 
estudis que demostren com un millor accés a l’atenció sanitària integral millora la 
salut de tota la població, en benefici de manera especial de les persones més pobres. 
En aquest sentit, per assegurar que la universalitat posi a les persones en el centre 
del sistema, cal un sistema fonamentat en l’Atenció Primària, que aporta equitat, 
sostenibilitat, seguretat i atén millor les necessitats de la persona i la comunitat.

Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De supressió d’una part del preàmbul (paràgraf cinquè)

[...] D’acord amb això, aquesta Llei estableix solemnement que totes les persones 
residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, 
a través del Servei Català de la Salut, culminant en el nostre territori la universa-
lització de l’assistència sanitària. S’estableix que la condició de resident s’hagi de 
acreditar mitjançant l’empadronament en un ajuntament de Catalunya, però tenint 
en compte les circumstàncies especials de determinats col·lectius, amb un caràcter 
subsidiari i complementari, es permet que la residència es pugui acreditar mitjan-
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çant altres criteris d’arrelament que es regulin reglamentàriament, atesa la diversitat 
d’aquest col·lectius i l’heterogeneïtat i variabilitat d’aquestes circumstàncies.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional a l’esmena 33, juntament 
amb una esmena tècnica, amb la redacció següent:

«D’acord amb això, aquesta llei estableix que totes les persones residents a Ca-
talunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del 
Servei Català de la Salut, culminant així la universalització de l’assistència sanitària 
a Catalunya. Aquesta llei permet donar servei a tota la població sense exclusions, 
en tots els àmbits de la medicina –en medicina preventiva, curativa, rehabilitadora i 
pal·liativa i en promoció de la salut– i en totes les etapes de la vida.

La Llei disposa que la condició de resident s’ha d’acreditar mitjançant l’empadro-
nament en un ajuntament de Catalunya, però, tenint en compte les circumstàncies es-
pecials de determinats col·lectius, amb un caràcter subsidiari i complementari, permet 
que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament que han 
d’ésser concretats i desplegats per reglament amb la finalitat de fer possible l’accés a 
l’assistència sanitària pública a col·lectius en risc d’exclusió social, atesa la diversitat 
d’aquests col·lectius i l’heterogeneïtat i la variabilitat d’aquestes circumstàncies.

L’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura amb serveis sanitaris necessaris i 
de bona qualitat està documentat per informes i estudis que demostren que un mi-
llor accés a l’assistència sanitària integral millora la salut de tota la població, en 
benefici d’una manera més especial de les persones més pobres. En aquest sentit, 
per a assegurar que la universalitat posa les persones en el centre del sistema, cal 
que aquest compti amb l’atenció primària com un dels seus elements nuclears, pels 
valors que aporta d’equitat, sostenibilitat, seguretat i millor atenció a les necessitats 
de la persona i la comunitat.»

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix a afegir 
al preàmbul del Projecte de llei una breu descripció del contingut de la llei amb la 
redacció següent:

«Aquesta llei consta de cinc articles, sis disposicions addicionals, una derogatò-
ria i tres finals./ [...]»

La Ponència no fa cap recomanació a l’esmena 34.

TEXT PRESENTAT

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons 
públics, a través del Servei Català de la Salut

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

II. Resum de les recomanacions de la Ponència
Total esmenes presentades: 34

Esmenes recomanades
Tots els grups parlamentaris
23
Grup parlamentari Catalunya Sí que es Pot
31
Grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
32
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Esmenes transaccionades
Grup parlamentari de Junts pel Sí
22
Grup parlamentari Socialista
19, 30
Grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
3, 6, 8, 10, 15, 20, 24, 27, 33
Grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
4, 5, 11, 14, 17, 28

Esmenes no recomanades
Grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
2, 21, 25, 26
Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya
1, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 29
Grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
34

III. Dictamen que resultaria si la Comissió adoptés totes les recomanacions 
de la Ponència

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a 
fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut

Exposició de motius
L’article 23.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les per-

sones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.

Amb l’aprovació de la Llei de l’Estat 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat, 
es va produir un avanç en la universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a 
fons públics, que ha fet que gairebé la totalitat de la població tingui garantit l’accés 
a aquests serveis sanitaris. A Catalunya, un moment decisiu del procés d’universa-
lització fou l’aprovació de la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sa-
nitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut. Tanmateix, arran 
de la crisi econòmica, l’Estat ha adoptat algunes mesures legislatives que es poden 
considerar una fractura del que ha d’ésser un sistema nacional de salut fonamentat 
en l’accés universal.

Aquesta nova llei té com a objectiu assolir definitivament la universalització de 
l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la 
Salut, eliminar qualsevol desigualtat que hi pugui haver entre les persones residents 
a Catalunya, i complir de manera efectiva el que estableixen el dit article 23.1 de 
l’Estatut d’autonomia i, fins i tot, les normes internacionals sobre drets humans, com 
la Declaració Universal de Drets Humans que, en l’article 25.1, estableix que tota 
persona té, entre altres drets, el dret a l’assistència mèdica. En aquest sentit, cal fer 
avinent que, amb relació a la restricció a l’accés a l’assistència sanitària, el Comitè 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides, al maig del 2012, ja va 
instar a fer que l’assistència sanitària abastés totes les persones residents en un ter-
ritori, independentment de llur situació administrativa.

Així, la universalització de l’assistència sanitària no és només un deure moral 
ineludible, sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals, ja que 
aquestes, un cop acceptades, tenen un valor jeràrquic superior al qual s’han d’ajustar 
les normes internes que regulen els drets de les persones.



CS 29
8 de juny de 2017

Dossier 20

D’acord amb això, aquesta llei estableix que totes les persones residents a Ca-
talunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del 
Servei Català de la Salut, culminant així la universalització de l’assistència sanitària 
a Catalunya. Aquesta llei permet donar servei a tota la població sense exclusi-
ons, en tots els àmbits de la medicina –en medicina preventiva, curativa, reha-
bilitadora i pal·liativa i en promoció de la salut– i en totes les etapes de la vida.

La Llei disposa que la condició de resident s’ha d’acreditar mitjançant l’empadro-
nament en un ajuntament de Catalunya, però, tenint en compte les circumstàncies 
especials de determinats col·lectius, amb un caràcter subsidiari i complementari, 
permet que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament 
que han d’ésser concretats i desplegats per reglament amb la finalitat de fer 
possible l’accés a l’assistència sanitària pública a col·lectius en risc d’exclu-
sió social, atesa la diversitat d’aquests col·lectius i l’heterogeneïtat i la variabilitat 
d’aquestes circumstàncies.

L’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura amb serveis sanitaris neces-
saris i de bona qualitat està documentat per informes i estudis que demostren 
que un millor accés a l’assistència sanitària integral millora la salut de tota la 
població, en benefici d’una manera més especial de les persones més pobres. 
En aquest sentit, per a assegurar que la universalitat posa les persones en el 
centre del sistema, cal que aquest compti amb l’atenció primària com un dels 
seus elements nuclears, pels valors que aporta d’equitat, sostenibilitat, segure-
tat i millor atenció a les necessitats de la persona i la comunitat. (Transacció 
esmena 33 CSP)

Aquesta llei consta de cinc articles, sobre el dret universal a l’assistència sanità-
ria, les condicions per a accedir-hi, el contingut de l’assistència, l’àmbit territorial i 
les mesures per a garantir-ne i fer efectiu l’accés. La part final consta de sis disposi-
cions addicionals, les cinc primeres sobre la condició de beneficiaris de determinats 
col·lectius, la cobertura sanitària dels catalans residents a l’exterior i dels que treba-
llen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, el rescabalament de les 
despeses sanitàries en cas de frau de llei i l’anàlisi i la publicació de les dades sobre 
freqüentació sanitària, i la sisena sobre els recursos per al pagament del complement 
a la pensió dels infermers i altres professionals sanitaris de l’Institut Català de la Sa-
lut que es van prejubilar abans del 2005; una transitòria sobre el reconeixement del 
dret a l’assistència de les persones que no són beneficiàries del Sistema Nacional de 
Salut de l’Estat a l’entrada en vigor d’aquesta llei; una derogatòria, i tres finals sobre 
el procediment per al reconeixement del dret d’assistència sanitària, el desplegament 
de la Llei i l’entrada en vigor.

Article 1. Dret universal a l’assistència sanitària
Totes les persones residents a Catalunya, en els termes que estableix aquesta llei, 

tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei 
Català de la Salut.

Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària
1. L’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei 

Català de la Salut de les persones que tenen la condició d’assegurades o beneficià-
ries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat s’ha d’ajustar al que estableix la nor-
mativa sectorial específica per raó de la qual se’ls ha reconegut aquesta condició.

2. L’accés a l’assistència sanitària pública per mitjà del Servei Català de la Salut 
de les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema 
Nacional de Salut de l’Estat requereix que acreditin la residència a Catalunya i que 
no tinguin accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà d’una 
entitat diferent del Servei Català de la Salut.

3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per residents:
a) Les persones empadronades en un municipi de Catalunya.
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b) Les persones que acreditin l’arrelament a Catalunya mitjançant els crite-
ris que es despleguin per reglamenti que han de tenir per objecte donar accés 
a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a persones i col·lectius en 
risc d’exclusió social. (Transacció esmenes 3 i 6 CSP i esmenes 4 i 5 CUP-CC)

Article 3. Contingut de l’assistència sanitària
1. Tots els residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sanitària, amb càr-

rec a fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut tenen dret a les prestacions 
fixades en cada moment pels serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut de l’Es-
tat, de conformitat amb el contingut que estableixi la normativa sectorial específica.

2. Les persones que són a Catalunya i que no tenen la condició de residents 
d’acord amb l’article 2.3, tenen dret, en tot cas, 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 o remissió de la causa per la qual han ingressat al centre 
o han accedit al servei o establiment sanitari, sens perjudici que aquestes perso-
nes o, si escau, els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aquestes 
despeses s’hagin de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència sanitària rebu-
da. (Transacció esmenes 8 i 10 CSP i esmena 11 CUP-CC)

2 bis. (Traslladat a disposició addicional cinquena bis)
3. L’assistència sanitària d’urgència a què fa referència l’apartat 2 és a càrrec 

del Servei Català de la Salut si no hi ha cap tercer obligat legalment o contractual-
ment a assumir-ne les despeses corresponents i la persona que ha rebut l’assistència 
acredita, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, la insuficiència de recursos 
econòmics per a afrontar-les prenent com a referència l’indicador de renda més 
favorable que determini el reglament. (Transacció esmena 14 CUP-CC)

4. Les persones residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sani-
tària amb càrrec a fons públics i que, d’acord amb el que s’estableixi per re-
glament, es troben en situació de vulnerabilitat social o sanitària o en situació 
d’insuficiència econòmica estan exemptes de fer aportacions en la prestació far-
macèutica ambulatòria; en aquests supòsits, el Servei Català de la Salut n’as-
sumeix la totalitat de la despesa. (Transacció esmena 15 CSP i esmena 19 SOC)

Article 4. Àmbit territorial
Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Siste-

ma Nacional de Salut de l’Estat, que acreditin la residència a Catalunya i que no tin-
guin accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà d’una altra 
entitat diferent del Servei Català de la Salut tenen dret només a l’assistència sanitària 
que es presta dins el territori de Catalunya.

Article 5. Garantia del dret d’accés a l’assistència sanitària
1. El Servei Català de la Salut ha d’elaborar i desenvolupar un programa de for-

mació adreçat al personal administratiu i sanitari de tots els centres, serveis i es-
tabliments del Servei Català de la Salut per a garantir i fer efectiu el dret d’accés 
universal a l’atenció sanitària a Catalunya en els termes establerts per aquesta llei.

2. Els centres, serveis i establiments públics i concertats que presten assis-
tència sanitària han d’exhibir la informació sobre el dret d’accés universal a 
l’atenció sanitària d’una manera ben visible, clara, comprensible independent-
ment de la llengua dels possibles beneficiaris i inequívoca amb relació al dret 
d’accés a les prestacions sanitàries contingudes en aquesta llei. (Transacció es-
mena 17 CUP-CC i esmena 24 CSP)

Disposicions addicionals

Primera. Condició d’assegurat i de beneficiari de determinats col·lectius
La regulació que aquesta llei fa de l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a 

fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut s’ha d’entendre sens perjudici 
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del que estableixen, per a determinats col·lectius, les disposicions addicionals del 
Reial decret 1192/2012, del 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de 
beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, 
a través del Sistema Nacional de Salut, i la resta de normes específiques aplicables.

Segona. (Trasllat a la disposició transitòria nova)

Tercera. Cobertura sanitària dels catalans residents a l’exterior
Les persones no residents a Catalunya inscrites en el Registre de catalans i cata-

lanes residents a l’exterior tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons pú-
blics, per mitjà del Servei Català de la Salut durant llur estada temporal a Catalunya 
en el cas que no hi hagi cap tercer obligat legalment o contractualment a assumir les 
despeses corresponents, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

Tercera bis. Reconeixement del dret d’assistència sanitària als 
treballadors residents a Catalunya que treballen fora de la Unió Europea 
i de l’Espai Econòmic Europeu (NOVA)
El dret a l’assistència sanitària de les persones empadronades en algun mu-

nicipi de Catalunya i que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econò-
mic Europeu i de llurs beneficiaris té el mateix contingut, la mateixa extensió 
i el mateix règim jurídic que el dret dels titulars a què fa referencia l’article 2. 
(Transacció esmena 20 CSP i esmena 22 JS)

Quarta. Rescabalament de despeses d’assistència sanitària en cas de 
frau de llei
Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Siste-

ma Nacional de Salut de l’Estat i que, en virtut d’aquesta llei, tinguin accés a l’as-
sistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei Català de la Salut 
han de rescabalar les despeses de l’assistència sanitària rebuda si s’acredita que llur 
accés es va fer en frau de llei.

Cinquena. Anàlisi i publicació de dades sobre la freqüentació sanitària 
(NOVA)
El Govern, amb l’objectiu d’elaborar polítiques públiques que donin res-

posta a les necessitats de la societat, amb caràcter anual, ha de recollir les 
dades sobre la freqüentació sanitària, fer-ne una anàlisi i publicar-les, també 
anualment, desagregades per situació administrativa de les persones i per sexe, 
d’acord amb les recomanacions del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Cul-
turals de les Nacions Unides, per a incorporar la perspectiva de gènere en les 
polítiques de salut i reduir les desigualtats entre dones i homes en aquest àmbit. 
(Esmena 32 CUP-CC)

Cinquena bis (prové de l’article 3.2 bis). Seguiment dels programes 
sanitaris sobre la base de la situació epidemiològica (NOVA)
Els serveis sanitaris han de seguir, d’una manera especial, els programes sa-

nitaris d’interès per a la salut pública que determini el departament competent 
en matèria de salut sobre la base de la situació epidemiològica a Catalunya. 
(Transacció esmenes 8 i 10 CSP i esmena 11 CUP-CC)

Sisena. Professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut (NOVA)
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de des-

tinar els recursos necessaris per al pagament del complement a la pensió dels 
infermers i altres professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut que es 
van prejubilar abans del 2005. (Esmena 23 de tots els GP)
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Disposició transitòria. Reconeixement del dret a l’assistència sanitària a 
les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del 
sistema nacional de salut de l’Estat amb anterioritat a l’entrada en vigor 
de la Llei (NOVA)
Les persones que a l’entrada en vigor d’aquesta llei no tenen la condició d’asse-

gurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat però tenen recone-
gut l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del Servei 
Català de la Salut poden seguir gaudint d’aquesta assistència en les mateixes con-
dicions i, així mateix, acollir-se a la universalització que estableix aquesta llei, si 
compleixen els requisits corresponents.

Disposició derogatòria
Es deroguen:
a) La Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 

pública a càrrec del Servei Català de la Salut.
b) Les disposicions que s’oposin al que estableix aquesta llei o la contradi-

guin.

Disposicions finals

Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència 
sanitària
1. El procediment per al reconeixement del dret a l’assistència sanitària pública 

per mitjà del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la condició d’as-
segurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat, i també el docu-
ment acreditatiu d’aquest dret, s’han d’establir per reglament:

2. El procediment a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’establir de manera que 
es garanteixi el dret a l’assistència sanitària d’urgència que tenen reconegut 
les persones a què fa referència l’article 3.2, des del moment de presentar la 
sol·licitud.

3. En el procediment a què fa referència l’apartat 1 les persones interessades po-
den entendre que llur sol·licitud ha estat estimada per silenci administratiu, en el 
termini de tres mesos a comptar de la data de la presentació de la sol·licitud, 
sens perjudici de l’obligació de l’Administració de dictar-ne una resolució expressa. 
(Transacció esmena 27 CSP, esmena 28 CUP-CC i esmena 30 SOC)

Segona. Aplicació i desplegament
El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 

llei, ha d’aprovar les disposicions que siguin necessàries per a desplegar i executar 
aquesta Llei i adoptar les mesures necessàries pertinents amb la mateixa finali-
tat. (Esmena 31 CSP amb esmena tècnica)

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor el mateix dia d’haver estat publicada en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Montserrat Candini i Puig, GP JS; Jorge Soler González, GP Cs; Assumpta Es-

carp i Gibert, GP SOC; Àngels Martínez Castells, GP CSP; Marisa Xandri Pujol, 
GP PPC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-CC
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