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INTRODUCIÓN

NON DEIXAR A NINGUÉN ATRÁS. A URXENCIA DE GARANTIR UNHA SANIDADE UNIVERSAL  [03]

Este era o obxectivo do 
Goberno ao aprobar o Real 
Decreto-Lei 7/2018, sobre 
acceso universal ao Sistema 
Nacional de Saúde, co que 
se pretendía poñer punto e 
final a máis de seis anos de 
exclusión sanitaria. 
Case despois de tres meses dende a súa aprobación 
e máis dun mes despois da súa validación ante o 
Congreso, o RDL 7/2018 segue sen se aplicar. Par-
ticularmente grave resulta ver como a ambigüidade 
dalgúns dos seus preceptos está a dar lugar a que 
nalgunhas autonomías se estean a impor interpreta-
cións restritivas que ameazan o obxectivo de asegu-
rar a universalidade como principio básico do Siste-
ma Nacional de Saúde. En consecuencia, a urxencia 
que motivou a aprobación da nova normativa segue 
vixente, con persoas que ven vulnerado a diario o seu 
dereito á saúde.

Dende REDER demos a benvida ao novo DL como un 
paso na dirección correcta, pero alertando, ao mes-
mo tempo, da existencia de importantes lagoas no 
seu articulado. A nova lei non homoxeneiza o proce-

demento nin os requisitos para poder obter a tarxe-
ta sanitaria, como tampouco asegura a asistencia a 
menores de idade, mulleres embarazadas e outros co-
lectivos especialmente vulnerables ou a atención en 
urxencias. Clarificar estas e outras situacións esixe 
a aprobación por parte do Executivo do regulamento 
que desenvolva o RDL 7/2018.

Así e todo, a consecución da universalidade na asis-
tencia sanitaria promulgada polo Goberno atópase 
hoxe nun punto morto. A situación actual nas dife-
rentes comunidades autónomas non ofrece avan-
ces respecto á situación previa á aprobación do RDL 
7/2018 e mesmo se produciron retrocesos nalgúns 
casos. O presente informe pretende dar visibilidade a 
esta cuestión tan problemática e instar ao Goberno á 
adopción inmediata dun regulamento que garanta a 
asistencia sanitaria a todas as persoas que viven en 
España. 

Non debemos esquecer que a universalidade non é só 
unha cuestión de xustiza e dereitos humanos, senón 
un elemento esencial para a eficacia do sistema sani-
tario. Unha sanidade que priorice a prevención outor-
gando cobertura a toda a poboación, sen exclusións, é 
unha sanidade máis eficiente e menos custosa —pois 
reduce o número de hospitalizacións, minimiza os ris-
cos de saúde pública, etc.— que fortalece, en conse-
cuencia, o Sistema Nacional de Saúde en beneficio de 
toda a sociedade.

Non deixar a 
ninguén atrás
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ERVIVENCIA DUNHAS 
NORMATIVAS AUTONÓMICAS 
INSUFICIENTES
Na actualidade, todas as comunidades autónomas 
contan con algún tipo de mecanismo para dar cobertura 
sanitaria ás persoas estranxeiras en situación irregular. 
Varias destas  medidas, adoptadas para paliar a 
situación creada polo RDL 16/2012, constituíron 
importantes núcleos de resistencia á inxustiza da 
exclusión sanitaria e contribuíron a evitar que o 
sufrimento de miles de persoas fose aínda maior. Con 
todo, contan con importantes límites que impediron que 
garantan a plena universalidade da atención sanitaria. 

En primeiro lugar, ao tratarse de medidas adoptadas den-
de cada comunidade autónoma sen coordinación algun-
ha dende o ámbito estatal, deu lugar a unha realidade 
territorial moi dispar, con 17 sistemas sanitarios que re-

coñecen diferentes graos de cobertura e esixen distintos 
requisitos de entrada —algúns de moi difícil cumprimen-
to. En segundo lugar, mantense a inseguridade xurídica 
que existía antes do RDL 7/2018, consecuencia da enor-
me variedade de mecanismos para recoñecer o acceso 
ao sistema público de saúde para as persoas estranxeiras 
en situación irregular: dende a existencia de leis autonó-
micas, como en Catalunya ou Valencia, a simples circula-
res internas trasladadas aos centros sanitarios, como en 
Madrid, ou mesmo acordos entre a Consellería de Saúde e 
organizacións sociais, como en La Rioja. 

A isto hai que sumarlle a incerteza xerada nalgunhas 
comunidades autónomas polas sentenzas emitidas 
polo Tribunal Constitucional e varios tribunais superio-

Unha regulación autonómica difusa e insuficiente
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Mapa 
autonómico
(actualizado 
outubro 2018)

   1. CC. AA. con 
instrucións e ordes.

   2. CC. AA. con normas 
suspendidas polos 
tribunais.

   3. CC. AA. con normas 
con rango de lei.

   4. CC. AA. con circular 
interna.

   5. CC. AA. con 
programa especial.

   6. CC. AA. con acordo 
entre Goberno e ONG.

   7. CIDADES 
AUTÓNOMAS sen 
normativa específica.
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Ernesto ten 31 anos, é pe-
ruano e vive en 

Navarra, onde está empadroado. Debido a un lipoma 
que medrou ostensiblemente, acode ao médico. Alí, 
infórmano de que non poden derivalo ao especialista 
porque, tras a declaración de inconstitucionalidade 
da Lei Foral navarra que garantía a universalidade, 
atópanse á espera de instrucións sobre como apli-
car o novo RDL 7/2018.

Navarra
res de xustiza que anulan algunhas destas normativas. 
Por último, estas normativas non recoñecen a igualda-
de de dereitos entre persoas migrantes e persoas con 
cidadanía española, senón que configuran un acceso 
«de beneficencia» para aquelas persoas que non poden 
considerarse aseguradas ou beneficiarias conforme á 
normativa anterior.

Todas estas circunstancias provocan unha situación 
de desigualdade no acceso ao dereito á saúde en 
función da comunidade autónoma de residencia. Así 
mesmo, tal e como documentamos as organizacións 
de REDER, na maioría de autonomías seguen a pro-
ducirse importantes vulneracións do dereito á saúde 
que é preciso atallar.
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O EMPADROAMENTO 
COMO BARREIRA

A maioría de normativas autonómicas en vigor 
condicionan o acceso á atención sanitaria 
normalizada a que a persoa acredite levar empadroada 
un mínimo de tres meses. Esta esixencia non se 
corresponde co previsto no RDL 7/2018. 

A norma recoñece o dereito á protección da saúde e á 
atención sanitaria nas mesmas condicións que as per-
soas con nacionalidade española ás persoas estranxei-
ras non rexistradas nin autorizadas como residentes en 
España. En ningún momento se fai referencia ao empa-
droamento como medio de proba de que a persoa vive 
de forma efectiva en territorio español. Esta é unha cues-
tión vital, pois, tal e como constatamos dende REDER, o 
empadroamento eríxese con demasiada frecuencia nun-
ha barreira —estritamente documental— insalvable para 
que moitas persoas poidan gozar do dereito recoñecido 
na lei. Así, a falta dun documento de identidade en vigor 
—algo habitual en persoas que emprenden longos proce-
sos migratorios—, a incapacidade de aportar un contrato 
de aluguer, o feito de habitar infravivendas ou de tratar-
se directamente de persoas sen fogar, impídelles empa-
droarse. Esta circunstancia vese mesmo agravada en 
enclaves como Melilla, onde o acceso ao padrón está 
condicionado a que a persoa se atope xa regularizada.

Cabe recordar que existen medios alternativos e efica-
ces para probar que unha persoa vive efectivamente 
en España. Así, hai tempo que nalgunhas comunidades 
autónomas, como a Comunidad Foral de Navarra ou a 
Comunitat Valenciana, acéptanse como proba, entre ou-
tros, os certificados de escolarización das fillas e fillos 
ou as declaracións responsables de veciñas e veciños, o 
que contribuíu substancialmente a minimizar os casos 
de exclusión.

Respecto ao prazo de tres meses requirido, a única men-
ción existente no RDL 7/2018 a un tempo mínimo de 
residencia en territorio español refírese a aqueles casos 

nos que as persoas estranxeiras se atopan en situación 
de estancia temporal de acordo co previsto na Lei Orgá-
nica 4/2000. Así, refírese, por exemplo, a persoas que se 
atopan con permiso de turista ou estudantes. É dicir, trá-
tase dunha estancia autorizada e, por tanto, o requisito 
dos 90 días non é de aplicación ás persoas inmigrantes 
en situación irregular, que por definición carecen de au-
torización. 

Con todo, a falta de claridade no novo RDL —ao agrupar 
baixo o mesmo artigo ás persoas en situación adminis-
trativa irregular é ás persoas en situación de estancia 
temporal— é susceptible de dar pé a interpretacións res-
tritivas ao respecto, como xa está a acontecer en deter-
minadas comunidades autónomas1. 

1  En agosto de 2018, a Dirección Xeral de Aseguramento da Comunidad de Madrid enviou instrucións aos centros sanitarios nas que se indicaba 
que as persoas en situación irregular que poderían beneficiarse do previsto no RDL 7/2018 son aquelas que superaron o período de 90 días en 
territorio español. 

Fátima é unha muller de 
orixe marroquí. Ten 

35 anos e leva máis de 10 vivindo en Melilla. O seu 
marido, que padece unha enfermidade mental grave, 
atópase en situación regular, pero ela non, de xeito 
que non pode empadroarse e, en consecuencia, tam-
pouco pode tramitar tarxeta sanitaria.

Deu a luz hai pouco mediante cesárea e, aínda que 
recibiu asistencia durante o parto, ao non contar con 
tarxeta, denéganlle a atención á hora de retirarlle os 
puntos de sutura da cesárea, co que se ve obrigada a 
acudir a unha organización membro de REDER para 
que lle realicen a debida cura.

Melilla
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A  NECESIDADE DE PROTECCIÓN 
EN SITUACIÓNS DE ESPECIAL 
VULNERABILIDADE
A normativa de 2012, contemplaba o dereito á 
asistencia de forma incondicional en cinco supostos: 
mulleres embarazadas, menores de 18 anos, vítimas 
de trata, solicitantes de asilo e atención de urxencia 
ata a alta médica. Mesmo unha norma tan regresiva 
de dereitos como era aquela entendía que a particular 
situación de vulnerabilidade destas persoas requiría 
garantir a asistencia con cargo a fondos públicos. 

O novo RDL 7/2018, dende a súa vocación de universali-
dade, recoñece o dereito á protección da saúde a todas 
as persoas estranxeiras non rexistradas nin autorizadas 
a residir en España, sen singularizar as mencionadas si-
tuacións especiais. Con todo, este recoñecemento xeral 
queda supeditado ao cumprimento dunha serie de requi-
sitos referidos a demostrar que a persoa non ten cobertu-
ra sanitaria por outra vía. Independentemente da maior ou 
menor dificultade que cada persoa poida ter para aportar 
proba destes requisitos, que a lei non especifique as ga-
rantías de que estas cinco situacións serán atendidas 
polo sistema público de saúde significa ignorar a espe-
cial vulnerabilidade e pode dar lugar a unha regresión 
do dereito á saúde.

Neste senso, resultan moi preocupantes as situacións do-
cumentadas recentemente polas nosas organizacións en 
varias comunidades autónomas sobre facturacións emi-
tidas a menores de idade e embarazadas, amparándose 
nunha interpretación restritiva do novo marco normativo. 
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Verónica é unha muller 
transexual de 

nacionalidade cubana. Ten 39 años e chegou a Es-
paña hai dous meses e medio como solicitante de 
protección internacional. Acode ao centro de saúde 
para pedir continuar o seu tratamento hormonal —
dereito recoñecido pola Lei de identidade de xénero. 
Con todo, a pesar de contar co resgardo de solici-
tude de asilo, néganse a introducila no sistema por 
non estar empadroada. Como consecuencia, non 
pode recibir tratamento. 

Madrid
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Unha norma que aspira a garantir o acceso universal 
á saúde de todas as persoas que viven en España 
debe contar con flexibilidade dabondo para evitar 
que a dificultade para demostrar o cumprimento dun 
determinado requisito administrativo poida devir nun 
obstáculo infranqueable. Así, a concreción que se 
faga a través do desenvolvemento regulamentario 
dos medios para acreditar os requisitos referidos 
no anterior apartado debe ter en conta a realidade 
á que se enfrontan moitas persoas á hora de obter 
determinados documentos.   

Isto é particularmente relevante no relativo ao chamado 
«certificado de non exportación do dereito» que se esi-
xe hoxe en día na maioría das comunidades autónomas 
ás persoas con cidadanía UE, así como a aquelas de es-
tados cos que España ten firmado un convenio bilateral. 
Dende REDER alertamos repetidamente como, nalgúns 
destes casos, os estados en cuestión non emiten este 
certificado a través dos seus consulados, feito que obri-
ga ás persoas a desprazarse ao seu país de orixe —algo 
imposible dada a súa situación administrativa irregu-
lar—, o que as priva, de facto, da posibilidade de acceder 
á atención sanitaria normalizada.

A IMPORTANCIA DE 
FLEXIBILIZAR OS REQUISITOS 
ADMINISTRATIVOS

Carolina ten 26 años e é 
venezolana. Aín-

da que se atopa en situación irregular, leva máis dun 
ano vivindo en Galicia, onde está empadroada.

Unha noite, ceando, quédalle cravada unha espiña 
de peixe na gorxa e, ao non poder quitala, acode a 
urxencias do hospital. Alí, dinlle que, ao ser irregular, 
non ten dereito a que a atendan e que, se o fan, de-
berán facturarlle 400 euros. Recoméndanlle acudir á 
sanidade privada alegando que a atención lle resul-
tará menos custosa.

Ao non poder facer outra cosa e, a pesar de non con-
tar con apenas recursos por estar desempregada, 
remata acudindo a unha clínica privada onde lle co-
bran 140 euros pola cura.

Galicia



Unha das exclusións máis agraviantes impostas polo 
RDL 16/2012 foi a das nais e pais que chegaban a 
España froito dun proceso de reagrupamento familiar. 
A estas persoas, de idade avanzada e débil estado de 
saúde, aquela norma negáballes a posibilidade de ser 
beneficiarias das súas fillas e fillos para poder acceder 
á atención sanitaria. Por tanto, debían subscribir un 
seguro médico privado —algo pouco factible para estas 
persoas pola negativa que reciben das aseguradoras ou 
polo custo inasumible destes seguros para alguén que, 
polo xeral, conta con poucos medios. A denegación da 
tarxeta sanitaria por parte do INSS a estas persoas foi 
obxecto de múltiples recursos xudiciais que deron a 
razón ás afectadas. A pesar disto, a exclusión persiste.

O texto do actual RDL 7/2018 non parece botar luz so-
bre estas situacións, pois, aínda que recoñece a titula-
ridade do dereito á protección da saúde e á atención 
sanitaria ás persoas estranxeiras que teñan estableci-
da a súa residencia en territorio español, condiciona a 
efectividade deste dereito a que a persoa en cuestión 
non teña a obriga de acreditar a cobertura obrigatoria 
da prestación sanitaria por outra vía. De novo, a falta 
de contundencia do texto á hora de afirmar o dereito 

destas persoas abre a porta a que sigan a verse priva-
das dunha asistencia que resulta esencial. 
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PERSISTE A EXCLUSIÓN 
DAS PERSOAS ASCENDENTES 
REAGRUPADAS

Alejandro ten 84 años e padece do 
corazón, de feito, leva un 

marcapasos. Orixinal de Venezuela, aínda que con 
dobre nacionalidade italiana, chegou a España hai 
10 meses para vivir coa súa filla e netos, que teñen 
nacionalidade española. Non puido obter o permiso 
por reagrupamento familiar, xa que lle esixen ter un 
seguro médico e, dada a súa avanzada idade e estado 
de saúde, ningunha compañía está disposta a asegu-
ralo. Dende Xerencia de Tarxeta Sanitaria, indícanlle 
que, ao ter nacionalidade comunitaria, non lle poden 
tramitar a TS. Deste xeito, vese sen posibilidade de 
dar seguimento adecuado á súa enfermidade.

Castilla -
La Mancha
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En vista de todo o exposto, o Goberno non pode adiar 
máis a adopción do regulamento que harmonice a 
aplicación do RDL en todo o territorio para garantir 
o acceso á atención sanitaria en igualdade de 
condicións a todas as persoas, independentemente da 
súa comunidade autónoma de residencia. Ademais, é 
imprescindible que este regulamento aclare as lagoas 
do RDL e, en concreto:

   Flexibilice a proba de que a persoa vive 
efectivamente en España, desvinculando esta do 
requisito del empadroamento e aceptando a validez 
de alternativas eficaces a este requisito que xa se 
aplican noutras comunidades autónomas. 

    Recoñeza sen ambaxes o dereito das persoas en 
situación irregular a obter a tarxeta sanitaria dende o 
mesmo momento que acrediten vivir en España.

   Asegure o dereito á atención sanitaria con cargo 
a fondos públicos en todo caso e de forma 
incondicional a mulleres embarazadas, menores 
de idade, vítimas de trata e solicitantes de asilo, 
así como a atención en urxencias ata a alta 
médica. É importante facer una mención expresa 
destes supostos, dada a súa especial situación de 
vulnerabilidade.

   Permita substituír o certificado de non exportación 
do dereito por unha declaración responsable de que 
non procede tal exportación.

   Afirme o dereito á atención sanitaria das persoas 
ascendentes que chegan a España froito dun 
proceso de reagrupamento familiar en igualdade 
de condicións ao das persoas de nacionalidade 
española.

urxe ao Goberno a aprobar sen demora o regula-
mento que desenvolva o Real Decreto-Lei 7/2018 

e clarifique as súas lagoas para asegurar a plena universalidade
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REDER é unha rede de colectivos, movementos, organizacións e persoas implicadas na defensa do acceso universal á 
saúde e na denuncia do seu cumprimento. Actualmente, forman parte de REDER máis de 300 organizacións sociais e 
profesionais, como Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Médicos del Mundo, Observatorio 
del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), Andalucía Acoge, Plataforma Salud Universal 
Aragón, Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), Rede Galega en Defensa do Dereito á 
Saúde, Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria, 
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Federación de Asociaciones en Defensa de la 
Sanidad Pública (FDASP), Asociación de Refugiados e Inmigrantes de Perú (ARI-PERÚ) ou Red Transnacional de Mujeres 
(NetworkWoman). Para máis información: www.reder162012.org
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Os números da exclusión


