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Aquest document s’ha aprovat mitjançant la Resolució del director del Servei Català de la Salut (CatSalut) de 
data 30 de setembre de 2016 i estableix els requeriments i les actuacions que han de portar a terme les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) per tal que el CatSalut es faci càrrec de l’atenció sanitària urgent. 
(Resolució de correcció d’errades del document de data 3 de maig de 2017.) 
 
S’ha de diferenciar entre l'àmbit assistencial i el de facturació de l’actuació assistencial: 
 
I. Pel que fa a l'àmbit assistencial, tots els centres del SISCAT tenen l'obligació d'atendre una urgència. 

II. Pel que fa a l’ens responsable que s’ha de fer càrrec de l’atenció sanitària urgent prestada, el centre 
del SISCAT té l’obligació d’identificar el responsable obligat a fer-se càrrec del pagament de l’atenció i ha de 
facturar a l’entitat responsable del pagament o al tercer responsable seguint els criteris d’actuació següents:  

 
 
A) Facturació al Servei Català de la Salut (CatSalut)  

 
S’ha de facturar al CatSalut en els casos següents: 

 
1. Si el pacient està acreditat amb els nivells de cobertura següents, corresponents al Registre central de 

persones assegurades (RCA):  

• Codi nivell de cobertura 1 i 3: COBERTURA SANITÀRIA GENERAL i COBERTURA SANITÀRIA 
GENERAL FARM. GRAT. 

- Té la condició d’assegurat o beneficiari d’una persona assegurada de l’SNS. 

- Té dret a la prestació d’assistència sanitària per a sol·licitants de protecció internacional. 

- Té dret a la prestació d’assistència sanitària per a víctimes de tràfic d’éssers humans en 
període de restabliment i reflexió. 

- Té dret a la prestació d’assistència sanitària per ser menor d’edat estranger no registrat ni 
autoritzat com a resident. 

- Té dret a la prestació d’assistència sanitària per ser dona estrangera embarassada no 
registrada ni autoritzada com a resident. 

 
• Codi nivell de cobertura 214: COBERTURA SANITÀRIA CATSALUT 2 

- Té dret a l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec al CatSalut en virtut de la  Instrucció 
08/2015 del CatSalut. 

 
• Codi nivell de cobertura 215: COB. CONVENI ESPECIAL RD 576/2013 

- Té dret a l’assistència sanitària per conveni especial de prestació d’assistència sanitària. 

 
• Codi nivell de cobertura 4: COB. SANIT. GRAL. EXCEPTE FARMÀCIA 

- Té la condició d’assegurat o beneficiari d’una persona assegurada de l’SNS de la mutualitat 
MUFACE, MUGEJU o ISFAS. 

 
• Codi nivell de cobertura 216: COBERTURA SANITÀRIA PMO  

- Té dret a l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec al CatSalut en virtut del conveni establert 
entre el PMO i el CatSalut. 

2. Si el pacient està acreditat pel Sistema Nacional de Salut (altres comunitats autònomes) i en situació 
NORMAL a la base de dades de la targeta de l’SNS. 

 
3. Si el pacient és portador de la targeta sanitària europea o certificat substitutori d'aquesta i té dret a 

l’assistència sanitària en aplicació de reglaments comunitaris i convenis internacionals, sempre que no hi 
hagi un tercer responsable obligat al pagament de l’assistència sanitària. 
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B) Facturació a un tercer responsable   
 

Es factura a un tercer responsable obligat al pagament de l'assistència sanitària si el pacient pertany a un 
dels col·lectius següents o es troba en una de les situacions següents: 

 
1. Assegurats o beneficiaris del sistema de Seguretat Social pertanyents a la Mutualitat General de 

Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o a l'Institut Social 
de les Forces Armades (ISFAS), que no hagin estat adscrits, mitjançant el procediment establert, a 
rebre assistència sanitària del Sistema Nacional de Salut. 

2. Accidents de treball o malalties professionals a càrrec de les mútues d'accidents de treball, de 
l'Institut Nacional de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina. 

3. Assegurances obligatòries: 

3.1. Assegurança obligatòria dels esportistes federats i professionals. 

3.2. Assegurança obligatòria de vehicles de motor. 

3.3. Assegurança obligatòria de viatgers. 

3.4. Assegurança obligatòria de caça. 

3.5. Qualsevol altra assegurança obligatòria. 

4. Convenis o concerts amb altres organismes o entitats (PAMEM). 
Cal reclamar l'import de l'assistència prestada, d'acord amb els termes del conveni o concert 
corresponent. 

5. Altres obligats al pagament. 

5.1. Accidents succeïts amb ocasió d'esdeveniments festius, activitats recreatives i espectacles 
públics en el cas que s'hagi subscrit contracte d'assegurança d'accidents o de responsabilitat 
civil que cobreixi les contingències derivades d'aquestes activitats. 

5.2. Assegurança escolar. 

5.3. Qualsevol altre supòsit en què, en virtut de normes legals o reglamentàries, l'import de les 
atencions o prestacions sanitàries hagi de ser a càrrec de les entitats o tercers corresponents. 

 
 
 

C) Presentació de la declaració responsable 
 
En el cas que la persona o el seu representant no disposi de recursos econòmics suficients per poder pagar 
l’import de l’assistència sanitària urgent, se’ls ha d’informar sobre la necessitat de presentar la declaració 
responsable que consta a l’annex II. Aquesta declaració facilita l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut i la 
facturació corresponent. 
 
Aquests documents han de ser custodiats pels proveïdors assistencials i han de restar a disposició del 
CatSalut. 
 

 
 

D) Situacions especials 
 

En el cas de persones menors de divuit anys o de dones embarassades, poden accedir a l’atenció sanitària 
d’acord amb la disposició addicional vuitena del Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost. En aquest cas, cal 
presentar la declaració responsable que consta a l’annex I. 

 
 

 
E) Facturació a persones o representants legals 

 
En el cas que l’atenció no estigui coberta per cap dels supòsits anteriors o no es presenti cap declaració de 
les que consten als apartats anteriors, l’assistència prestada s’ha de facturar a la persona o al seu 
representant legal. 

  

3/6 



Actuacions sanitàries urgents en centres, serveis i establiments sanitaris del sistema  
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): assistència i facturació 

 CatSalut 
 
 
 
Annex I 
 
 
  

4/6 



Actuacions sanitàries urgents en centres, serveis i establiments sanitaris del sistema  
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): assistència i facturació 

 CatSalut 
 
 
 
Annex II 
 
 
  

5/6 



Actuacions sanitàries urgents en centres, serveis i establiments sanitaris del sistema  
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): assistència i facturació 

 CatSalut 
 
 
 
 
 
 

 

6/6 


	Actuacions sanitàries urgents en centres, serveis
	i establiments sanitaris
	del sistema sanitari integral d’utilització pública
	de Catalunya (SISCAT): assistència i facturació

