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1. Exposició de motius 
 
La Instrucció 10/2012 regula l’accés a 
l’assistència sanitària de cobertura pública del 
CatSalut als ciutadans estrangers empadronats 
a Catalunya que no tenen la condició 
d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional 
de Salut. 
  
A l’apartat 6.1., Accés al primer nivell 
d’assistència sanitària, es regula l’accés 
excepcional a l’atenció especialitzada 
programada. Es preveu que la valoració i la 
proposta d’atorgament d’aquest accés 
excepcional ha de ser portada a terme per la 
regió sanitària, mitjançant la corresponent 
comissió.   
 
Es considera que, tant per motius organitzatius 
com operatius, és més adequat crear una 
comissió a nivell de tot el CatSalut per tal de 
portar a terme aquesta valoració i la proposta 
d’atorgament, tot potenciant la participació i 
l’estreta col·laboració de les regions sanitàries 
en aquest procés i en les corresponents 
actuacions.  

D’acord amb les anteriors consideracions, es fa 
necessari modificar l’esmentada  Instrucció. 

D’acord amb l’article 9 del Decret 66/2010, de 
25 de maig, pel qual es regula l'establiment dels 
convenis i contractes de gestió de serveis 
assistencials en l'àmbit del Servei Català de la 
Salut, que preveu les instruccions del Servei 
Català de la Salut i que estableix que les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris han de complir 
les instruccions que el Servei Català de la Salut 
dicti en el marc de les seves competències.  

D’acord amb el conseller de Salut, i en exercici 
de les facultats que m’atorguen els articles 16 i 
17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació 
sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció. 
 
 
2. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta Instrucció és modificar la 
Instrucció 10/2012, Accés a l’assistència 
sanitària de cobertura pública del CatSalut als 
ciutadans estrangers empadronats a Catalunya 
que no tenen la condició d’assegurats o 
beneficiaris del Sistema Nacional de Salut. 
 
 
 
 



CatSalut. Instrucció 03/2013 
Modificació de la Instrucció 10/2012 

 

 
  

2/2 
 

3. Modificació   
 
A l’apartat 6.1, Accés al primer nivell 
d’assistència sanitària, pel que fa a l’accés 
excepcional a l’atenció especialitzada 
programada, l’expressió: 
 
“La valoració i la proposta d’atorgament 
d’aquest accés excepcional ha de ser portada a 
terme per la regió sanitària, mitjançant la 
corresponent comissió. Aquesta comissió estarà 
composta, com a mínim, per un/a president/a, 
que serà el/la gerent de la regió sanitària, i els 
membres vocals següents: el/la responsable 
d’atenció al ciutadà de la regió sanitària i un/a 
metge/essa expert, i actuarà com a 
secretari/ària un professional de la regió 
sanitària. La comissió podrà demanar el suport 
dels corresponents serveis mèdics 
especialitzats de la regió sanitària sempre que 
ho consideri necessari.” 
 
Es modifica per: 
 
“La valoració i la proposta d’atorgament 
d’aquest accés excepcional ha de ser portada a 
terme per la corresponent comissió del 
CatSalut.” 
 
 
4. Entrada en vigor  
 
Aquesta Instrucció entra en vigor el 15 d’abril de 
2013. 
 
Barcelona, 5 d’abril de 2013 
 
El director  
 

 
Josep Maria Padrosa i Macias 


