
Federació Catalana de Voluntariat Social · Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · Xarxa d’entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social de la Diòcesi de Lleida

- MANIFEST PER UNA SANITAT PÚBLICA, UNIVERSAL I GRATUÏTA -

Lleida, 28 de maig de 2012

La Xarxa d’entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social de la Diòcesi de Lleida, la Coordinadora 
de ONGD i aMS de Lleida i la Federació Catalana  de Voluntariat Social denuncien l’eliminació 
del dret a l’assistència sanitària a les persones estrangeres i autòctones, majors de 26 anys 
i sense cotització prèvia.

El Reial Decret Llei 16/2012 aprovat pel govern espanyol, estableix la discriminació sanitària 
de les persones  per raó del seu origen. 

Per això, MANIFESTEM:

1.- Que l’esmentada norma, elimina del dret a l’assistència sanitària a les persones 
migrades en situació irregular, així com dels majors de 26 anys sense cotització 
prèvia a la Seguretat Social. L’assistència ja només es mantindrà en els casos d’urgència 
per accident o malaltia greu (tuberculosis, VIH, càncer) fins a l’alta mèdica, dones 
embarassades i menors de 18 anys.

2.- Que aquestes mesures vulneren els drets humans, ja que restringeixen greument el 
dret a la protecció de la salut i a l’assistència mèdica de les persones afectades, posant 
en perill el dret a la vida i menyspreant la seva dignitat humana. La protecció de la salut 
és un dret fonamental reconegut, entre d’altres instruments vinculants en l’art. 25.1 
de la Declaració Universal del Drets Humans i els arts. 11.1 i 12 del Pacte Internacional 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals. A més generaran un nou factor d’inseguretat i 
exclusió social per als col·lectius més vulnerables necessitats d’una especial protecció. 
Aquesta norma culpabilitza la població migrada responsabilitzant-la de l’abús del 
sistema sanitari i d’aquesta forma, desvia l’atenció respecte altres col•lectius afectats 
com els majors de 26 anys sense cotització prèvia.

3.- Que l’adopció d’aquestes mesures no es pot justificar per reduir el dèficit públic atès 
que en absolut es preveu que generin estalvi econòmic. El fet de no prestar l’assistència 
mèdica oportuna implicarà posteriorment un cost econòmic superior, quan moltes 
patologies acabin derivant en malaltia greu, el col·lapse dels serveis d’urgències, i més 
dificultats del control sobre determinades malalties.

4.- Que les mesures no acabaran amb l’anomenat “turisme sanitari” ja que els ciutadans 
i ciutadanes europeus continuaran rebent assistència sanitària en funció dels acords 
establerts amb els seus Estats d’origen, en el marc de la Directiva 2011/24/UE de 9 de 
març de 2011.
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5.- Que el Decret Llei 16/2012 situa a les persones professionals de la salut en una 
disjuntiva ètica i de consciència perquè aquesta norma atempta contra el Codi 
Deontològic de la professió mèdica que estableix que els professionals de la salut no 
poden abandonar als seus pacients.

6.- Que aquestes mesures traslladen a les Comunitats Autònomes i a la societat civil 
una responsabilitat que pertany a l’Estat. A més a més, es generen diferents sistemes 
d’atenció sanitària paral·lels i es vulneren el principis d’universalitat i igualtat del 
sistema sanitari.

7. - Que aquesta mesura s’integra en unes polítiques que perjudiquen especialment 
als col·lectius socials més vulnerables i destrueixen l’Estat del benestar, una conquesta 
irrenunciable de justícia social.

Per tot això, EXIGIM

Al Govern espanyol la derogació immediata d’aquestes mesures i que es mantingui  
l’assistència mèdica a tota persona que ho requereixi. Entenem que existeixen altres mesures 
que poden garantir la sostenibilitat del sistema sanitari actual.

Per aquesta raó, PROPOSEM
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La disminució de l’aberrant despesa 
militar, la lluita més activa contra totes 
les formes de corrupció, contra els 
paradisos fiscals i qualsevol altra forma 
de frau fiscal.

El retorn immediat dels diners utilitzats 
en els rescats bancaris i la seva reinversió 
en despesa social.


