
 

  

Resolució per la qual s’estableix la suspensió de l’aplicació de la Instrucció 05/2019, 
Actuacions per evitar el frau de llei en l’accés amb càrrec al Servei Català de la Salut 
(CatSalut) i per al rescabalament de despeses d’assistència sanitària en cas de frau de llei, 
amb la finalitat de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic, del CatSalut 
 
La Llei 9/2017, de 27 de juny, estableix la universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a 

fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut).  

El seu article 2.2 preveu que l'accés a l'assistència sanitària pública per mitjà del CatSalut de les 

persones que no tenen la condició d'assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut 

de l'Estat requereix l’acreditació de la seva residència a Catalunya i que no tenen accés a 

l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà d'una entitat diferent al mateix Servei 

Català de la Salut. 

A la seva vegada, la disposició addicional quarta de l’esmentada llei, Rescabalament de 

despeses d'assistència sanitària en cas de frau de llei, estableix que les persones que no tinguin 

la condició d'assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l'Estat i que, en virtut 

d'aquesta Llei, tinguin accés a l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà del 

Servei Català de la Salut han de rescabalar les despeses de l'assistència sanitària rebuda si 

s'acredita que llur accés es va fer en frau de llei. 

L’anterior previsió per tal d’evitar el frau de llei en la utilització dels serveis sanitaris s’ha 

desenvolupat, des del punt de vista organitzatiu, per la Instrucció 05/2019, Actuacions per evitar 

el frau de llei en l’accés amb càrrec al CatSalut i per al rescabalament de despeses d’assistència 

sanitària en cas de frau de llei, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari 

públic, del CatSalut, que té per objecte establir actuacions per evitar el frau de llei en l’accés a 

l’assistència sanitària amb càrrec al CatSalut i per rescabalar despeses d’assistència sanitària en 

frau de llei. Mitjançant aquesta Instrucció es posen en valor les actuacions necessàries per 

vetllar per la ineludible necessitat i l’objectiu comú de preservar la sostenibilitat del sistema 

sanitari públic, tot garantint els drets de les persones a l'assistència sanitària pública. 

Actualment, s’ha tancat ja el tràmit d’informació pública i audiència de les entitats interessades 

del Decret que desenvolupa l’esmentada Llei 9/2017, de 27 de juny. Les al·legacions rebudes en 

aquest tràmit han fet palès que el contingut de la Instrucció 05/2019 pot induir a interpretacions 

que són contràries a la seva autèntica finalitat, que, en cap cas, ha de suposar una restricció dels 

drets de les persones en risc d’exclusió social o persones pertanyents a grups en risc d’exclusió 

social.  

D’acord amb això, s’ha considerat convenient suspendre l’aplicació de la Instrucció 05/2019 fins 

que s’aprovi i entri en vigor l’esmentat Decret que desenvolupa aspectes fonamentals sobre 

l’abast que ha de tenir l’assistència sanitària en cas de persones en risc d’exclusió social o 

persones pertanyents a grups en risc d’exclusió social, recollint el sentit que la societat civil ha 

manifestat en les seves al·legacions a aquest projecte de Decret. 

En virtut de les competències que els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 

d’ordenació sanitària de Catalunya, atribueixen al director del Servei Català de la Salut, 
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Resolc: 

Suspendre l’aplicació de la Instrucció 05/2019, Actuacions per evitar el frau de llei en l’accés amb 

càrrec al CatSalut i per al rescabalament de despeses d’assistència sanitària en cas de frau de 

llei, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic, del CatSalut, fins a 

l’aprovació del corresponent Decret pel qual s’aprovi el reglament de desenvolupament de la Llei 

9/2017, de 27 de juny, que estableix la universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a 

fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut i, en el seu cas, es revisi el contingut de la 

Instrucció en els termes que escaigui. 

Signada digitalment el 17 de febrer de 2020 

Adrià Comella i Carnicé 

Director  


