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1. Exposició de motius  

El Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es 
crea el Registre de catalans i catalanes 
residents a l’exterior i s’estableixen els requisits i 
procediments d’inscripció, persegueix facilitar 
als catalans i catalanes residents a l’exterior 
l’exercici dels seus drets i afavorir que l’aplicació 
de les competències de la Generalitat de 
Catalunya que els afecten sigui més efectiva. 
D’acord amb els requisits d’inscripció, només 
consten al Registre els ciutadans residents a 
l’exterior que mantenen la seva condició política 
de catalans. 

L’article 13, Les comunitats catalanes a 
l’exterior, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(EAC) preveu que la Generalitat, en els termes 
establerts per la llei, ha de fomentar els vincles 
socials, econòmics i culturals amb les 
comunitats catalanes a l'exterior i els ha de 
prestar l'assistència necessària. Amb aquesta 
finalitat, la Generalitat, segons correspongui, pot 
formalitzar acords de cooperació amb les 
institucions públiques i privades dels territoris i 
els països on es troben les comunitats catalanes 
a l'exterior i pot sol·licitar a l'Estat la subscripció 
de tractats internacionals sobre aquesta 
matèria. 
 
L’article 7.2 de l’EAC disposa que els espanyols 
residents a l’estranger que han tingut a 
Catalunya el darrer veïnatge administratiu, així 
com als seus descendents, gaudeixen dels drets 
polítics definits per l’Estatut. Entre els drets 
polítics que defineix l’Estatut s’inclou en l’article 
30 el dret de totes les persones a accedir en 
condicions d’igualtat als serveis públics, en les 
condicions d’exercici i amb les garanties que 
estableixin les lleis.  
 
L’article 23 de l’EAC estableix que totes les 
persones tenen dret a accedir en condicions 
d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, en els termes que 
estableixin les lleis. Aquest dret vincula tots els 
poders públics, i les disposicions que es dictin 
han de respectar-lo i s’han d’interpretar i aplicar 
en el sentit més favorable per a llur plena 
efectivitat, com estableix l’article 37.1 de l’EAC 
per a tots els drets regulats en el capítol I del 
títol I.  
 
Actualment s’està tramitant el Projecte de llei de 
la comunitat catalana a l’exterior, que li reconeix 
en l’article 8.2.e) el dret als serveis sanitaris 
públics en les seves estades temporals a 
Catalunya. 
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També s’està tramitant el Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària, que 
té per objecte reconèixer a totes les persones 
residents a Catalunya, en els termes establerts 
en la llei, el dret a l’assistència sanitària amb 
càrrec a fons públics, a través del Servei Català 
de la Salut. 

La disposició addicional tercera del precitat 
Projecte preveu que les persones no residents a 
Catalunya inscrites al Registre de catalans i 
catalanes residents a l’exterior tenen dret a 
l’assistència sanitària, amb càrrec a fons 
públics, a través del Servei Català de la Salut, 
durant la seva estada temporal a Catalunya 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. 

Atès que al Servei Català de la Salut, com a ens 
públic que té com a objectiu últim el 
manteniment i la millora del nivell de salut de la 
població, mitjançant el desenvolupament de les 
funcions que li són encomanades, li correspon 
garantir l’assistència sanitària de cobertura 
pública a Catalunya.  

D’acord amb el que s’ha exposat, es considera 
necessari, de forma transitòria i mentre no 
estigui aprovada la referida llei d’universalització 
de l’assistència sanitària i el corresponent 
reglament, reconèixer als catalans i catalanes 
residents a l’exterior el dret a l’assistència 
sanitària durant la seva estada temporal a 
Catalunya, amb càrrec a fons públics, a través 
del Servei Català de la Salut.  

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. Àmbit d’aplicació 

Servei Català de la Salut (CatSalut). 

 

3. Objecte 

L’objecte d’aquesta Instrucció és reconèixer als 
catalans i catalanes residents a l’exterior, de 
forma transitòria i mentre no estigui aprovada la 
referida llei d’universalització de l’assistència 
sanitària i el corresponent reglament, el dret a 

l’assistència sanitària durant la seva estada 
temporal a Catalunya, amb càrrec a fons 
públics, a través del Servei Català de la Salut.   

Aquest reconeixement no abasta les persones 
titulars de cobertura sanitària pública en les 
estades temporals a Catalunya per residir en un 
país amb acord bilateral o multilateral amb 
l’Estat espanyol en matèria d’assistència 
sanitària bàsica, i sí que abasta les persones 
que, tot i residir en aquests països, no tenen 
accés a l’assistència esmentada.    

L’abast de l’assistència sanitària és el 
corresponent a la cobertura sanitària general.  

En cas que hi hagi un tercer obligat legalment o 
contractualment a assumir les despeses 
corresponents, l’assistència sanitària ha de ser 
al seu càrrec. 

 

4. Procediment  

El procediment per al reconeixement d’aquest 
dret s’ha d’incoar a petició individual dels 
catalans i catalanes inscrits al Registre de 
catalans i catalanes residents a l‘exterior. 

A l’efecte de tramitar les sol·licituds dels 
catalans i catalanes inscrits al Registre de 
catalans i catalanes residents a l‘exterior, s’ha 
establert un marc de col·laboració entre  el 
Departament de Salut i el Departament d’Afers i 
Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència, mitjançant el Servei Català de la 
Salut. 

 

5. Entrada en vigor 

Aquesta Instrucció entra en vigor el 20 de març 
de 2017. 

El director  

 

 

 

 

David Elvira i Martínez  
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