MANUAL INTERN DE PROCEDIMENT PER PROFESSIONALS DE LA XARXA SANITÀRIA
PÚBLICA EN QUANT A L’ACCESSIBILITAT DE CIUTADANS ALS SERVEIS D’URGÈNCIES
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha realitzat una aposta clara per restituir
el dret a l’atenció sanitària de la ciutadania i eliminar les limitacions d’accés que el RDL 16/2012
va imposar fa quatre anys. En aquest sentit, el conseller ha considerat insuficients les instruccions
que fins l’any 2015 havia desplegat el CatSalut, entenent que calia donar la màxima cobertura a
un dret essencial com és de la salut. És per això, que el Departament de Salut ha promogut
l’aprovació d’una llei d’universalització que restituís el dret a l’atenció sanitària amb les màximes
garanties i per tant blindés la universalitat del sistema. A principis del mes de juny es va iniciar
l’exposició pública de l’avantprojecte per la Universalització de la Sanitat i properament iniciarà el
tràmit parlamentari per a la seva aprovació. Així doncs, el compromís del Departament de Salut i
el CatSalut amb garantir l’atenció sanitària als residents a Catalunya és inqüestionable.
El CatSalut té la voluntat de continuar treballant conjuntament per assolir el consens pel
desplegament de mesures que han de garantir l’atenció sanitària del conjunt de ciutadans de
Catalunya, amb independència de la situació administrativa o socioeconòmica.
Per aquest motiu i mentrestant no disposem del Decret d’Universalització, des del Consorci
Sanitari de Barcelona, volem deixar palès el compromís de la xarxa sanitària (professionals i
gestors) per tal que en els centres sanitaris públics de la ciutat s’atenguin totes les
demandes d’atenció urgent, independentment de la cobertura de la mateixa.
En aquest sentit proposem una sèrie de passes orientatives a tenir amb compte des de les
admissions dels serveis d’urgències en quan a afavorir el procediment a seguir davant una
sol·licitud d’atenció urgent per identificar l'ens responsable de la facturació, un cop prestada
l'atenció.
El procés no ha d'afectar en cap cas perquè s'atengui la persona.
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ALGORITME D’ACCESSIBILITAT ALS SERVEIS SANITARIS D’URGÈNCIES
Disposa de targeta sanitària individual (TSI)?

Sí: L’atenció es factura directament al CatSalut. (*)

No

Està empadronat?

Sí: Dirigir al CAP de referència per tramitar la TSI(*)
No:

I facturar al CatSalut prèvia signatura del
document de Declaració Responsable

Viu de forma permanent a la ciutat?

Sí: Dirigir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte
perquè s'empadroni (encara que sigui estranger
sense permís de residència), i després adreçar-lo al CAP
per tramitar la TSI. Facturar al CatSalut prèvia signatura
de la declaració responsable

No:

Està de pas com a turista o transeünt?

Té TSE?

Sí: facturar via TSE

No
Existència de conveni o assegurança?

Sí: facturar via Conveni
Assegurança/Mútua
a l’usuari

No: Es factura
l’assistència
a l’usuari(**)

(*) a no ser que hi hagi un tercer responsable (altra CCAA o Estat, Conveni, Mútua, assegurança...)

(**) L’accés a l’atenció urgent es garanteix en qualsevol cas.
El CatSalut es fa càrrec d’aquesta atenció urgent sempre que no existeixi un tercer responsable o la persona acrediti
que no disposa de recursos econòmics suficients (Document de Declaració Responsable)
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