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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
11 d'abril del 2014

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, Francesca Lluch ARMENGOL I
SOCÍAS,
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Vicenç THOMAS I MULET
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Tipus d'iniciativa :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació :
Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Davant les continues queixes i situacions de desatenció
sanitària a persones estrangeres en situació irregular i sense recursos.
Organ de debat:
PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Dret universal a rebre atenció sanitària.
Contingut de la iniciativa :
La Constitució Espanyola reconeix al seu article 43 el dret a la protecció de la salut, i estableix la
competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública per medi de mesures
preventives i de les prestacions i serveis necessaris.
La Llei 14/1986, de 25 de abril, General de sanitat, estableix al seu article 1.2 que “són titulars del
dret a la protecció de la salut i a l’atenció sanitària tots els espanyols i els ciutadans estrangers
que tinguin establerta la seva residència en el territori nacional.”
Així, el dret a la protecció de la salut reconegut en la Constitució es va interpretar com dret a rebre
atenció sanitària en front la malaltia. Per tot això, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de sanitat,
una fita fonamental al nostre esforç organitzat per fer efectiu el dret a la protecció de la salut, va
establir al seu article 3, como un dels principis generals, que el sistema sanitari estigués orientat
prioritàriament cap a la prevenció i la promoció de la salut.
Avui, en tot el que fa referència a la regulació de l’accés a l’atenció sanitària, hem d’assenyalar el
que disposa la recent Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, que promou el
funcionament coordinat de les estructures assistencials i de salut pública per preservar la salut
poblacional, i que està basada en l’actuació tant a nivell col·lectiu com individual, incloent les
activitats de promoció de la salut i les de prevenció de la malaltia. Així mateix senyala el
compromís d’equitat en salut i de reducció de desigualtats de salut al respecte de l’atenció a una
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La pròpia Llei comença senyalant que “els serveis sanitaris són imprescindibles per donar
resposta als problemes de salut de la col·lectivitat, doncs aconsegueixen atenuar els perjudicis de
les malalties i permeten que es pugui recobrar la salut perduda i millorar la qualitat de vida de las
persones malaltes”.
A les Illes Balears també tenim l’obligació de recordar el nostre Estatut d’Autonomia, que al seu
article 25.1 diu “Es garanteix el dret a la prevenció i la protecció de la salut mitjançant un sistema
sanitari públic de caràcter universal”.
La decisió del Govern d’Espanya del PP de realitzar un canvi del model sanitari de manera
unilateral, ha romput un dels consensos bàsics que han guiat la política sanitària del nostre país:
la universalitat de l’atenció sanitària.
El Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, i el Real
Decreto 1192/2012, de 3 d’ agost, pel que es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a
efectes de l’assistència sanitària en Espanya, amb càrrec a fons públics, per medi del Sistema
Nacional de Salut, defineix la condició d’assegurat i beneficiari i especifica diferents supòsits entre
els que no contempla el de les persones estrangeres residents en España en situació irregular.
El Reial Decret Llei 16/2012 és un canvi del nostre model de sanitat, fins avui, universal, públic,
gratuït i equitatiu i, per tant, constitueix la major agressió a la sanitat pública que em viscut a la
història de la nostra democràcia. Suposa passar d’un sistema de drets a un sistema
d’assegurament. Una passa enrere i a on l’atenció sanitària era una contraprestació per lo cotitzat,
no un dret ciutadà universal. Aquesta decisió té repercussions tant a la cohesió social com a la
salut pública del nostre país, doncs romp l’equitat, introdueix barreres a l’accés i deixa
desprotegits a col·lectius vulnerables.
Circumstància que va reconèixer la Defensora del Poble i que va emetre unes recomanacions a la
conselleria de Salut de les Illes Balears, perquè assegures l’accés efectiu a la salut a tots els
ciutadans. Recomanació que no ha estat atesa per la conselleria de Salut.
Excloure col·lectius de ciutadans espanyols i d’immigrants no suposa un estalvi rellevant en
terminis de reducció del dèficit i, probablement el seu impacte en terminis de salut és molt
important. En especial, per persones majors, pensionistes, als malalts crònics o de col·lectius
vulnerables, a on la seva continuïtat dependrà ara de la seva capacitat de renda per poder
costejar-los. Sabem que la conselleria de Salut va retirar 20.000 targetes sanitàries en el primer
any del RDLL 16/2012. Precisament, el Comitè sobre els Drets Econòmics, Socials i Culturals de
les Nacions Unides i l’OCDE han manifestat públicament la seva preocupació per les
modificacions introduïdes per aquest RDLL. Els professionals sanitaris, les organitzacions
col·legials de sanitaris, les ONGs d’àmbit sanitari i social, les organitzacions sindicals i els partits
polítics s’han declarat en contra d’aquesta normativa.
Amb la finalitat de donar compliment al que estableix el nostre Estatut d’Autonomia i donar
compliment a la legislació abans referida, amb caràcter provisional i per proporcionar als
professionals de la sanitat pública uns criteris uniformes d’actuació, atenent als principis recollits a
l’article 3 de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de salut Pública, atenent a les
recomanacions de la Defensora del Poble, i coneixent les instruccions dictades a les comunitats
autònomes d’Astúries i Andalusia, el GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, per a garantir a les
persones immigrants en situació irregular i sense recursos i que resideixin a la
Comunitat Autònoma el mateix dret a la cobertura sanitària que l’establerta per al
conjunt dels ciutadans i ciutadanes espanyoles, a que estableixi unes instruccions que
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2.

reconeguin el dret a l’assistència sanitària als centres del Servei de Salut de les Illes
Balears.
El Parlament de les Illes Balears instar el Govern d’Espanya a recuperar per llei la
universalització del dret a l’assistència sanitària pública, desvinculant la sanitat de la
seguretat social i ampliant l’àmbit subjectiu del dret a la protecció de la salut amb fons
públics que ha estat profundament modificat per Reial Decret llei 16/2012.

Francesca Lluch ARMENGOL I
SOCÍAS

Vicenç THOMAS I MULET
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