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Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 56382; 56434; 56647; 56687; 56771; 56774 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Salut, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56382)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Àngels Martínez Castells, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Pro-
jecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària (tram. 200-00018/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al 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 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
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.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
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 Catalunya Sí que es Pot
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.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
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.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
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 condi-
ció de residents, segons estableix l’article 2.3, refugiats o persones recentment aco-
llides 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 per-
sones o, si s’escau, els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aques-
tes despeses s’hagin de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència rebuda. Per 
a l’accés 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 Arti-
cle no hauran de tenir cap tipus de targeta sanitària prèvia a l’assistència sanitària 
i farmacèutica. Una vegada prestada l’assistència sanitària tenen dret a que se’ls hi 
faci una targeta sanitària.
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Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
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.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional 3 bis

3 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 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional 3 ter

3 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.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
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.

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 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
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.
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Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
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.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a 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 14
GP de Catalunya Sí que es Pot
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.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56434)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’univer-
salització de l’assistència sanitària (tram. 200-00018/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’una nova disposició addicional segona bis, amb la redacció següent 

Disposició addicional segona bis
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.
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Esmena 2
GP Socialista
De modificació d’un incís a 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.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 56647)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’universalització de l’assistència 
sanitària (tram. 200-00018/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió d’una part 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 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.

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

2.2. Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del 
Sistema Nacional de Salut i que no tinguin accés a l’assistència sanitària amb càrrec 
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.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 2.3

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.
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Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 3.2

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 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 3.3

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.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
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.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a 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.

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 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
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.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56687)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
esmena a l’articulat del Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària 
(tram. 200-00018/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
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.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ, GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT, GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA, 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 56771)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Carlos 

Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Ga-
liano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Alejandro Fernández Álvarez, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Gabriel i 
Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent esmena a l’articulat del Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària (tram. 200-00018/11).

Esmena 1
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
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.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álva-
rez, GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC; portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 56774)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària (tram. 200-00018/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’article 2

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-
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.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 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 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 1 bis a l’article 3

1 bis. Les persones no residents a Catalunya, però que d’acord amb la normativa 
bàsica de l’Estat tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Naci-
onal 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.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de l’apartat 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.
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Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 3, de l’article 3

[...] 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.

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

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.

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

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.

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió 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.

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.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 
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