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Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel qual 
s’estableixen els requisits bàsics del conveni 
especial de prestació d’assistència sanitària a 
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d’assegurades ni beneficiàries del Sistema 
Nacional de Salut 
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1. Exposició de motius 

 

El Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel 
qual s’estableixen els requisits bàsics del 
conveni especial de prestació d’assistència 
sanitària a persones que no tinguin la condició 
d’assegurades ni de beneficiàries del Sistema 
Nacional de Salut i es modifica el Reial decret 
1192/2012, de 3 d’agost, té per objecte establir 
els requisits bàsics del conveni especial de 
prestació de l’assistència sanitària a persones 
que no tinguin la condició d’assegurades ni 
beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, 
previst a l’article 3.5 de la Llei 16/2003, de 28 de 
maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional 
de Salut. L’esmentat article 3.5 estableix que 
aquelles persones que no tinguin la condició 
d’assegurades o de beneficiàries del Sistema 
Nacional de Salut podran obtenir la prestació 
d’assistència sanitària mitjançant el pagament 
de la corresponent contraprestació o quota deri-
vada de la subscripció d’un conveni especial. 
 
D’acord amb l’article 2.2 del Reial decret 
576/2013, de 26 de juliol, el conveni especial de 
prestació d’assistència sanitària permet a les 
persones que el subscriuen accedir, mitjançant 
el pagament de la contraprestació econòmica, a 
les prestacions de la cartera comuna bàsica de 
serveis assistencials del Sistema Nacional de 
Salut regulada en l’article 8 bis de la Llei 
16/2003, amb les mateixes garanties d’extensió, 
continuïtat assistencial i cobertura de què 
gaudeixen les persones que ostenten la 
condició d’assegurades o beneficiàries del 
Sistema Nacional de la Salut, en l’àmbit 
corresponent a l’Administració pública amb la 
qual es formalitza i sense perjudici del que 
disposa la disposició addicional primera de 
l’esmentat Reial decret 576/2013.      
 
D’acord amb l’article 3 del Reial decret 
576/2013, de 26 de juliol, poden subscriure el 
conveni especial de prestació de l’assistència 
sanitària les persones que resideixin a Espanya 
i que, no tenint la condició d’assegurades ni de 
beneficiàries del Sistema Nacional de Salut 
d’acord amb el que es disposa als articles 2 i 3 
del Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, 
reuneixin els requisits següents: 
 
a) Acreditar la residència efectiva a Espanya 
durant un període continuat mínim d’un any 
immediatament anterior a la data de la sol·licitud 
del conveni especial. 
 
b) Estar empadronades, en el moment de 
presentar la sol·licitud de subscripció del 
conveni especial, en algun municipi que pertanyi 

a l’àmbit territorial al qual estengui les seves 
competències l’Administració pública competent 
per a la subscripció.  
 
c) No tenir accés a un sistema de protecció 
sanitària pública per qualsevol altre títol, ja sigui 
per aplicació de la normativa nacional, del 
reglaments comunitaris en matèria de Seguretat 
Social o dels convenis bilaterals que en aquesta 
matèria hagin estat subscrits per Espanya amb 
altres països.   
 
Així mateix, cal tenir en compte que l’article 4 
estableix aspectes bàsics del procediment i que 
la disposició addicional segona disposa que el 
procediment es subjectarà al que estableix la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i a la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, en allò que 
resultin d’aplicació.  
 
L’article 5 estableix el contingut mínim del 
conveni especial de prestació d’assistència 
sanitària, l’article 6 estableix la contraprestació 
econòmica que s’ha d’abonar per a la seva 
subscripció i l’article 7 n’estableix el règim de 
l’extinció.  
 
Es fa necessari establir les actuacions i el 
procediment per a la implantació, en l’àmbit del 
Servei Català de la Salut, del Reial decret 
576/2013, de 26 de juliol, pel que fa al conveni 
especial de prestació de l’assistència sanitària a 
persones que no tinguin la condició 
d’assegurades ni beneficiàries del Sistema 
Nacional de Salut.  
 
Per tot això, 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 la 
següent Instrucció. 
 
 
2. Àmbit d’aplicació 
 
Servei Català de la Salut (CatSalut) 
 
Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT) 

 
3. Objecte  
 
L’objecte d’aquesta Instrucció és establir les 
actuacions i el procediment per a la implantació, 
en l’àmbit del Servei Català de la Salut, del 
Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel que fa 
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al conveni especial de prestació de l’assistència 
sanitària a persones que no tinguin la condició 
d’assegurades ni beneficiàries del Sistema 
Nacional de Salut. 
 
 
4. Procediment de subscripció del conveni 
especial de prestació de l’assistència sanitària 
 
El procediment ha de complir el que estableix 
l’article 4 així com el que preveu la disposició 
final segona del Reial decret 576/2013, de 26 de 
juliol. 
 
El procediment sempre s’ha d’iniciar a sol·licitud 
de la persona interessada. 
 
 
4.1. Sol·licitud  
 
a) Llocs de presentació  
 
Les persones sol·licitants han de presentar les 
sol·licituds a les unitats d'atenció al ciutadà de 
les regions sanitàries o a la seu corporativa del 
CatSalut (Gerència d’Atenció Ciutadana). Pel 
que fa a l'àmbit de la Regió Sanitària Barcelona, 
la referència a les unitats d'atenció al ciutadà de 
les regions sanitàries s'ha d'entendre que 
correspon a la unitat o a l'òrgan del Consorci 
Sanitari de Barcelona que desenvolupa 
aquestes funcions. També es poden presentar 
en qualsevol dels llocs indicats a l’article 38.4 de 
la Llei 30/1992, de 25 de novembre.  
 
Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció del 
Servei Català de la Salut. 
 
 
b) Documentació 

 
Cal presentar la Sol·licitud de subscripció de 
conveni especial de prestació de l’assistència 
sanitària previst al Reial decret 576/2013, de 26 
de juliol, en l’àmbit del Servei Català de la Salut, 
que s’adjunta a l’annex I, així com els 
documents següents, els quals acrediten la 
identitat de la persona i l’acompliment dels 
requisits establerts a l’article 3:  
 

 En cas de persona de nacionalitat espanyola: 
document nacional d'identitat (DNI).  

En cas de persona estrangera: passaport o 
document en el qual consti el número 
d’identificació d’estranger. 

En cas de menor: DNI o llibre de família. 
 
 
 

 Document emès per l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social d’acord amb el qual 
s’acredita que la persona no té accés a un 
sistema de protecció sanitària pública per 
qualsevol altre títol, ja sigui per aplicació de 
la normativa nacional, dels reglaments 
comunitaris en matèria de Seguritat Social o 
dels convenis bilaterals que en aquesta 
matèria hagin estat subscrits per l’Estat 
espanyol amb altres països. 
 

 Volant d’empadronament emès per qualsevol 
municipi de l’Estat espanyol amb una data 
d’alta com a mínim d’un any immediatament 
anterior a la de la sol·licitud, amb el qual 
s’acredita la residència efectiva a l’Estat 
espanyol com a mínim durant aquest període 
continuat. 

 

 Original del certificat d’empadronament emès 
pel corresponent municipi de Catalunya. 

 

 Imprès Ordre de domiciliació bancària de la 
contraprestació econòmica que s’ha d’abonar 
per a la subscripció del conveni especial de 
prestació de l’assistència sanitària previst al 
Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, en 
l’àmbit del Servei Català de la Salut, que 
s’adjunta a l’annex II, degudament emplenat. 

 

La persona sol·licitant pot autoritzar el CatSalut a 
accedir a aquestes dades i documentació en 
poder d’altres administracions o entitats 
públiques, d’acord amb l’article 6 de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i l’article 
6.2.b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics.  
 
En aquest cas, no cal aportar la documentació 
següent: fotocòpia del DNI o NIE i certificat o 
volant d’empadronament a un municipi de 
Catalunya amb data d’expedició no superior a 
tres mesos (només en cas que aquest municipi 
estigui inclòs en el llistat de poblacions 
connectades al padró municipal d’habitants en 
línia). 
 

 
4.2. Esmena de la sol·licitud 

D’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, 
referent a l’esmena i la millora de la sol·licitud, si 
la sol·licitud no reuneix els requisits exigits, es 
requerirà la persona interessada per tal que, en 
un termini màxim de 15 dies, esmeni la falta o 
presenti els documents preceptius. 
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4.3. Resolució 
 
Els gerents de les regions sanitàries dicten la 
corresponent resolució, la qual s’ha de notificar 
en un termini màxim de 30 dies comptats des 
del dia següent al de la recepció de la sol·licitud.  
 
 
4.4. Facultats de gestió 

 
Es faculta el o la gerent de la regió sanitària 
corresponent per tal de gestionar el procediment 
i dictar la corresponent resolució d’aprovació o 
denegació de la sol·licitud de conveni especial, 
així com proposar-ne la resolució, d’acord amb 
les corresponents causes. 
 
 
5. Model de conveni especial de prestació de 
l’assistència sanitària  
 
Sense perjudici del contingut mínim del conveni, 
el conveni especial de prestació de l’assistència 
sanitària en l’àmbit del CatSalut també pot 
incloure aquells aspectes que el CatSalut 
consideri necessaris. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 5.d) del citat 
Reial decret, el CatSalut pot establir les 
condicions particulars i la forma d’utilització de 
les prestacions sanitàries d’acord amb la 
normativa vigent, així com les corresponents 
pràctiques de bon ús. 
 
El model de conveni especial de prestació de 
l’assistència sanitària consta a l’annex IV 
d’aquesta Instrucció. Aquest model es pot 
actualitzar i modificar en els termes que 
s’estableixin en la corresponent resolució del 
director o directora del CatSalut.  
 
 
6. Document acreditatiu per a l’accés a la 
prestació de l’assistència sanitària del conveni 
especial de prestació de l’assistència sanitària 
 
L’accés a la prestació de l’assistència sanitària 
derivat de la subscripció del conveni especial de 
prestació de l’assistència sanitària s’acreditarà 
mitjançant un document acreditatiu específic.  
 
En aquest document hi ha de constar, en 
l’anvers: CIP / NOM I COGNOMS / COB. 
CONVENI ESPECIAL RD 576/2013 

 
A tots els efectes, la data d'inici d’accés a 
l'assistència sanitària pública és la data de la 
signatura del conveni. 
  

7. Obligacions de la persona que subscriu el 
conveni especial de prestació de 
l’assistència sanitària 
 
Sense perjudici de les obligacions que 
s’estableixen en el conveni especial:  
 
1. El document d’accés és personal i 
intransferible. L’ús per una altra persona 
comportarà la resolució del conveni especial. 
 
2. Per a l’accés a l’assistència sanitària, l’entitat 
proveïdora pot demanar el document que 
acredita la identitat de la persona que ha 
subscrit el conveni (DNI/NIE/passaport). La 
persona té l’obligació de mostrar-lo.  
 
3. La persona que hagi subscrit el conveni 
especial de prestació de l’assistència sanitària 
té l’obligació de comunicar a les regions 
sanitàries o a la seu corporativa del CatSalut els 
canvis en els requisits que es van tenir en 
compte per a la resolució favorable de la 
sol·licitud. 
 
En cas d’incompliment sobrevingut dels requisits, 
la persona ha de comunicar de forma fefaent al 
CatSalut els supòsits de no-acompliment dels 
requisits a), b) i c) de l’article 3 del Reial decret, 
perquè: 

 
- Hagi deixat de tenir la residència efectiva. 

- Hagi deixat d’estar empadronada en algun 
dels municipis de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya. 

- Hagi accedit a un sistema de protecció 
sanitari públic per qualsevol altre títol, ja 
sigui per aplicació de la normativa nacional, 
del reglaments comunitaris en matèria de 
Seguretat Social o dels convenis bilaterals 
que en aquesta matèria hagin estat subscrits 
per Espanya amb altres països.   

 
4. La persona interessada ha de comunicar al 
Servei Català de la Salut amb una antelació 
prèvia de dos mesos la seva voluntat de causar 
baixa en el conveni especial. 
 
5. En tots els casos d’extinció del conveni 
especial, la persona ha de retornar el document 
d’accés al CatSalut. 
 
6. Altres conseqüències derivades de 
l’incompliment de les obligacions. 
 
En cas que la persona deixi d’acomplir alguns 
dels requisits establerts a l’article 3 del Reial 
decret 576/2013, de 26 de juliol, la persona està 
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obligada al pagament corresponent a l’atenció 
rebuda, des del moment de l’incompliment, com 
si es tractés d’un usuari privat, previ el 
descompte corresponent de les quotes 
pagades. 

 
La consignació de dades falses en la sol·licitud i 
documentació aportada o la utilització 
inadequada o fraudulenta del document d’accés 
són causa de resolució del conveni. En aquest 
cas, el CatSalut reclamarà les despeses per 
l’assistència sanitària rebuda a càrrec del 
CatSalut, amb el descompte de les quotes 
pagades, sense perjudici de les corresponents 
responsabilitats administratives o penals que 
se’n puguin derivar.  
 
 
8. Informació a la ciutadania 
 
a) CatSalut 
 
Els models estan disponibles al web del 
CatSalut, així com a les unitats d'atenció al 
ciutadà de les regions sanitàries i a la seu 
corporativa del CatSalut.  
 
b) 061 CatSalut Respon 
 
c) Entitats proveïdores 
 
Les entitats proveïdores n’informaran mitjançant 
els documents informatius corresponents. 
 
 
9. Entrada en vigor  
 
Aquesta Instrucció entra en vigor l’1 de març de 
2015. 
 
 
Barcelona, 24 de febrer de 2015 
 
El director 
 

 
 
Josep Maria Padrosa i Macias 
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Annex I. Sol·licitud de subscripció de conveni especial de prestació de l’assistència sanitària 
previst al Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, en l’àmbit del Servei Català de la Salut 
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Annex II. Ordre de domiciliació bancària de la contraprestació econòmica que s’ha d’abonar per a 
la subscripció del conveni especial de prestació de l’assistència sanitària previst al Reial decret 
576/2013, de 26 de juliol, en l’àmbit del Servei Català de la Salut 
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Annex III. Sol·licitud de baixa en l’assistència sanitària prestada mitjançant el conveni especial 
previst al Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, en l’àmbit del Servei Català de la Salut  

 



CatSalut. Instrucció 01/2015  
Actuacions i procediment per a la implantació, en l’àmbit del Servei 

Català de la Salut, del Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel que fa al 
conveni especial de prestació de l’assistència sanitària a persones que no tinguin 

la condició d’assegurades ni beneficiàries del Sistema Nacional de Salut 

10/14  

 

Annex IV. Model de conveni especial de prestació de l’assistència sanitària previst al Reial decret 
576/2013, de 26 de juliol, en l’àmbit del CatSalut 
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Annex V. Diagrama de procediment per a la implantació, en l’àmbit del Servei Català de la Salut, 

del Reial decret 576/2013, de 26 de juliol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona sol·licitant 

Es dirigeix a la unitat d’atenció al ciutadà de la regió sanitària 
corresponent, amb cita prèvia, per tal de tramitar la sol·licitud de 
subscripció de conveni especial de prestació de l’assistència sanitària 
previst al Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, en l’àmbit del Servei 
Català de la Salut. 

Demana informació general: 
- Web del CatSalut 
- 061CatSalut Respon 
- Regions sanitàries 
- Seu corporativa del CatSalut 
- Entitats proveïdores 

Unitat d’atenció al ciutadà de 
la regió sanitària 

- Informa dels requisits necessaris per a la formalització del conveni. 
- Informa de les prestacions/cobertures. 
- Informa sobre l’aportació econòmica periòdica. 
- Informa sobre les causes d’extinció del conveni. 

- Esmena els requisits o la documentació, si escau. 
- Realitza el pagament de la primera quota. 
- Rep el resguard d’accés a l’assistència sanitària. 
- Rep al seu domicili el document d’accés. 
 

- Rep la sol·licitud, la documentació i els certificats acreditatius. 
- Verifica la documentació i l’acompliment dels requisits. 

- Emet resolució positiva, si es verifiquen tots 
els requisits. 

- Emet resolució negativa, si no s’acompleixen 
els requisits. 

- Verifica el pagament de la primera quota. 
- Duu a terme la formalització del conveni amb la seva signatura. 
- Realitza l’alta a l’RCA i sol·licita el document d’accés. 
- Lliura el resguard d’accés. 
- Lliura a l’interessat un escrit registrat amb la relació de 

documentació lliurada. 
- Envia un correu electrònic a la UAIA amb la informació del CIP 

assignat i un PDF amb les dades bancàries. 
- En cas de cobrament indegut de quotes, recopila la documentació 

necessària per efectuar la devolució i la tramet a la UAIA. 

Unitat d’Acreditació i 
Assegurament (UAIA) 

- Edita el document d’accés i el tramet. 
- Tramet mensualment a la USG els fitxers amb el detall del rebuts a 

cobrar del mes en curs i dels impagats. 
- Consulta mensualment els casos de no-cobrament de les quotes 

mensuals i fa efectiva la baixa, si escau. 
- Fa les gestions oportunes amb el ciutadà en el cas d’impagament 

de les quotes. 
 

Àrea de Patrimoni, Inversions 
i Recursos Humans 

- Mensualment, valida amb l’entitat bancària el fitxer per al cobrament 
de les quotes mitjançant domiciliació bancària. 

- Emet, a sol·licitud dels titulars, els certificats acreditatius de les 
quotes dutes a terme pel titular. 

Àrea de Recursos 
Econòmics 

- Informa la UAIA de l’import actualitzat de les quotes de cada 
exercici. 

 


