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MOCIÓ PER GARANTIR UNA PRESTACIÓ SANITÀRIA PÚBLICA, DE QUALITAT I GRATUÏTA 
 
Atès que el Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto‐Ley 16/2012 on s’excloïa de 
l’assistència sanitària a joves majors de 26 anys amb ingressos inferiors a 100.000 euros sense 
contracte laboral, i totes aquelles persones que no podran acreditar la condició d’assegurat i a 
les persones immigrades en situació administrativa irregular. 
 
Atès que el Real Decreto‐Ley 16/2012 comporta la creació d’una barrera d’accés al sistema 
sanitari que trenca amb el caràcter públic i universal del Sistema Nacional de Salut, i que veta 
l’accés, a ciutadans que paguen una part dels costos del sistema nacional de salut, mitjançant 
impostos com ara: l’iva, els carburants, el tabac, l’electricitat i d’altres. 
 
Atès que aquesta mesura d’exclusió d’assistència sanitària afecta a amplies capes de població 
amb nacionalitat espanyola que no han estat donats d’alta o assimilats a alguna alta de la 
Seguretat Social, a ciutadans de la UE o de l’espai econòmic europeu que no poden demostrar 
la residencia a l’Estat ni acreditar una situació d’atur involuntari, i a persones procedents de 
països tercers no comunitaris sense autorització de residencia. 
 
Atès que això pot comportar que la població exclosa acudeixi de forma espontània, per 
qualsevol motiu de consulta, al servei d’urgències, que serà l’única porta oberta per a tenir 
accés a l’assistència sanitària. 
 
Atès que la manca de continuïtat en dita assistència i la manca d’accés als serveis de medicina 
primària i preventiva, podria acabar comportant un greu problema de salut publica. 
Atès que el procediment utilitzat, el Real Decreto‐Ley 16/2012, sense tràmit parlamentari 
previ, no esta justificada i no ofereix les garanties necessàries per portar a terme una reforma 
d’aquesta magnitud. 
 
Atès que les reformes operades pels articles I,II,IV del RDL 16/2012 entren en conflicte amb 
principis constitucionals, lleis orgàniques (com l’Estatut d’Autonomia) i fins a 4 lleis generals 
(Sanitat, Cohesion y Calidad, Salut Publica i Estrangeria). 
 
Atès que el Decret 178/1991 de la Generalitat de Catalunya considera el dret a la sanitat com 
un dret universal i que el Real Decreto‐Ley 16/2012 es una clara invasió competencial del 
Govern de l’Estat respecte al Govern de la Generalitat. 
 
Atès que el Real Decreto‐Ley 16/2012 vulnera el que disposa l’Estatut en l’article 42.4 pel que 
"els poders públics han de garantir la qualitat del servei i la gratuïtat de l’assistència sanitària 
publica ..." i l’article 23 de l’Estatut pel que "totes les persones tenen dret a accedir en 
condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat publica ... i que aquest 
article el desenvolupa la Llei 21/2010 del 7 de juliol, en els articles 1 i 2, d’Accés a l’Assistència 
Sanitaria de Cobertura Publica. 
 
Per tot això, sol∙licitem al ple l’aprovació dels següents: 
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ACORDS 
 
PRIMER.‐ Mostrar la disconformitat i el nostre ferm rebuig envers la reforma del Sistema 
Nacional de Salut que ha efectuat el Govern de l’Estat mitjançant el Real Decreto‐Ley 16/2012, 
de 20 d'abril, de medidas urgentes para garantitzar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y Seguridad de sus prestaciones, tant en el procediment com en la 
forma com s’ha tramitat, com en el contingut del mateix. 
 
SEGON.‐ Instar al govern de l’Estat a derogar aquest Decret perquè vulnera el dret basic de 
les persones a la protecció de la seva salut, perquè afecta negativament sobre la salut publica, 
perquè vulnera normatives de rangs superiors i perquè provoca un augment de les despeses 
sanitàries. 
 
TERCER.‐ Donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat a no aplicar les mesures 
compreses en el Real Decreto Ley 16/2012 i instar al Departament de Salut de la Generalitat a 
denunciar aquesta reforma encoberta del sistema públic de salut al Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
QUART.‐ Instar al Govern de la Generalitat i especialment al Departament de Salut a garantir 
el transport sanitari no urgent gratuït per a totes aquelles persones que s’han de desplaçar per 
rebre tractament de forma continuada i periòdica, especialment per la rehabilitació, els 
tractaments oncològics i la hemodiàlisis. 
 
CINQUÈ.‐ Instar al Govern de Catalunya a que interposi un recurs d’inconstitucionalitat 
contra el Real Decreto Ley 16/2012 per invasió de les competències pròpies establertes per 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com així ho considera el dictamen que ha emes el Consell 
de Garanties Estatutàries. 
 
SISÉ.‐ Instar al govern de la Generalitat a que garanteixi l’atenció sanitària a totes les 
persones residents a Catalunya, en condicions d’igualtat i gratuïtat i assegurar la salut publica 
de la població (moció aprovada al Parlament de Catalunya). 
 
SETÉ.‐ Reafirmar el compromís de que els poders públics han d’assegurar i promoure una 
prestació sanitària publica, de qualitat i gratuïta i instar al Govern de la Generalitat a mantenir-
se sota aquests principis. 


