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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
8499 Ordre SSI/1475/2014, de 29 de juliol, per la qual es regulen, en l’àmbit de 

l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, el contingut i el procediment de 
subscripció del conveni especial de prestació d’assistència sanitària, que 
preveu el Reial decret 576/2013, de 26 de juliol.

El Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits bàsics del 
conveni especial de prestació d’assistència sanitària a persones que no tinguin la condició 
d’assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i es modifica el Reial 
decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari 
als efectes de l’assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics, a través del 
Sistema Nacional de Salut, s’aprova en atenció al que disposa l’article 3.5 de la 
Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, que 
estableix que les persones que no tinguin la condició d’assegurat o beneficiari del Sistema 
Nacional de Salut poden obtenir la prestació de l’assistència sanitària pública a través de 
la subscripció d’un conveni especial, mitjançant el pagament de la contraprestació 
econòmica o quota que aquest conveni estableixi.

La disposició addicional segona del Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, habilita la 
persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per regular el contingut i 
el procediment de subscripció del conveni especial de prestació d’assistència sanitària 
que hagi de subscriure l’Institut Nacional de Gestió Sanitària.

En la tramitació d’aquesta norma ha emès informe l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, de conformitat amb el que disposen l’article 37 h) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’article 5.b) del Reial decret 428/1993, 
de 26 de març, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència de Protecció de Dades.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, disposo:

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquesta Ordre és regular el contingut i el procediment de subscripció amb 
l’Institut Nacional de Gestió Sanitària del conveni especial de prestació d’assistència 
sanitària, que preveu el Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel qual s’estableixen els 
requisits bàsics del conveni especial de prestació d’assistència sanitària a persones que 
no tinguin la condició d’assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i es 
modifica el Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat 
i de beneficiari als efectes de l’assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics, a 
través del Sistema Nacional de Salut.

Article 2. Àmbit subjectiu i requisits per a la subscripció del conveni especial d’assistència 
sanitària.

Sense perjudici del que disposa l’article 7.3 del Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, 
poden subscriure el conveni especial de prestació d’assistència sanitària les persones 
que resideixin a Espanya que no tinguin la condició d’assegurades ni de beneficiàries del 
Sistema Nacional de Salut de conformitat amb el que disposen els articles 2 i 3 del Reial 
decret 1192/2012, de 3 d’agost, i que compleixin els requisits següents:

a) Acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d’un 
any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial de prestació 
d’assistència sanitària.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 190  Dimecres 6 d'agost de 2014  Secc. I. Pàg. 2

b) Estar empadronades, en el moment en què presentin la sol·licitud de subscripció 
del conveni especial de prestació d’assistència sanitària, a Ceuta o Melilla.

c) No tenir accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, 
ja sigui per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de 
Seguretat Social o dels convenis bilaterals que hagin estat subscrits en aquesta matèria 
per Espanya amb altres països.

Article 3. Cobertura assistencial.

El conveni especial de prestació d’assistència sanitària permet a la persona que el 
subscrigui accedir, des de la seva data d’efectes i mitjançant el pagament de la 
corresponent contraprestació econòmica a què es refereix l’article següent, a les 
prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de 
Salut que regula l’article 8 bis de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d’extensió, continuïtat assistencial 
i cobertura de què gaudeixen les persones que tenen la condició d’assegurades o de 
beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, en l’àmbit corresponent a l’Institut Nacional 
de Gestió Sanitària i sense perjudici del que disposa la disposició addicional primera de 
l’esmentat Reial decret 576/2013, de 26 de juliol.

Article 4. Efectes i contraprestació econòmica del conveni especial de prestació 
d’assistència sanitària.

1. El conveni especial de prestació d’assistència sanitària té efectes des del dia de 
la seva subscripció i s’extingeix quan concorri alguna de les causes que preveu l’article 7 
del Reial decret 576/2013, de 26 de juliol.

2. La persona subscriptora del conveni especial de prestació d’assistència sanitària 
està obligada a abonar una contraprestació econòmica durant la seva vigència, d’acord 
amb les condicions següents:

a) Import de la quota:

Si el subscriptor té menys de 65 anys: quota mensual de 60 euros.
Si el subscriptor té 65 anys o més: quota mensual de 157 euros.

b) En cas que el subscriptor del conveni de prestació d’assistència sanitària tingui 
menys de 65 anys i durant la seva vigència compleixi aquesta edat, la quota queda 
automàticament actualitzada segons l’import previst per al nou tram d’edat. L’actualització 
té efectes des del primer dia del mes següent a aquell en què hagi fet els 65 anys d’edat.

c) La contraprestació econòmica es revisa d’acord amb el que preveu l’article 6.2 del 
Reial decret 576/2013, de 26 de juliol.

Article 5. Procediment de subscripció.

1. La subscripció amb l’Institut Nacional de Gestió Sanitària del conveni especial de 
prestació d’assistència sanitària que preveu el Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, de 
conformitat amb el que disposen els articles 2 i 3 del Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, 
requereix la presentació per l’interessat d’una sol·licitud adreçada a l’Institut esmentat, 
d’acord amb el model i el contingut expressats a l’annex d’aquesta Ordre.

La sol·licitud esmentada es pot presentar a qualsevol dels llocs que indica l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

2. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de l’original o còpia compulsada dels 
documents següents:

a) Document nacional d’identitat, en cas que l’interessat tingui nacionalitat 
espanyola, o número d’identitat d’estranger o passaport, en el supòsit que sigui estranger.
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b) Certificat o certificats d’empadronament dels municipis de residència del 
sol·licitant en l’últim any immediatament anterior a la data de sol·licitud, en els quals 
s’acrediti el compliment dels requisits que preveuen les lletres a) i b) de l’article 2 
d’aquesta Ordre.

c) Declaració responsable de no tenir cobertura obligatòria de la prestació 
d’assistència sanitària per una altra via, acompanyada, en el cas de nacionals de països 
membres de la Unió Europea, de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa o 
de països amb els quals Espanya tingui subscrit un conveni bilateral de Seguretat Social 
que prevegi les prestacions d’assistència sanitària, d’un certificat emès per la institució 
competent en matèria de Seguretat Social o d’assistència sanitària del país de 
procedència de l’interessat, acreditatiu del fet que no és procedent l’exportació del dret a 
la prestació d’assistència sanitària a Espanya.

Si la sol·licitud no compleix els requisits exigits s’ha de requerir l’interessat perquè, en 
un termini de deu dies hàbils, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb 
indicació que, si no ho fa, es considera que ha desistit de la seva petició, prèvia resolució 
que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

3. El director de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària ha de dictar resolució expressa 
i notificar en el termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció de la 
sol·licitud, la procedència o no de subscriure el conveni especial de prestació d’assistència 
sanitària.

Transcorregut el termini de 30 dies hàbils a què es refereix el paràgraf anterior sense 
que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud de subscripció del conveni 
especial de prestació d’assistència sanitària s’entén estimada per silenci.

En cas que es consideri procedent la subscripció del conveni especial de prestació 
d’assistència sanitària amb el sol·licitant, la resolució estimatòria ha de determinar totes 
les condicions d’aquest conveni, d’acord amb el que preveuen l’article 5 del Reial 
decret 576/2013, de 26 de juliol, i aquesta disposició.

Les resolucions, expresses o presumptes, a què es refereix aquest apartat posen fi a 
la via administrativa i poden ser impugnades en la forma, els terminis i les altres condicions 
que estableixen el capítol II del títol VII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

4. La persona interessada disposa d’un termini màxim de tres mesos, comptats a 
partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la notificació de la resolució que estimi la seva 
sol·licitud o del de la seva estimació per silenci, per formalitzar el conveni especial de 
prestació d’assistència sanitària amb l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, i s’entén 
caducat el procediment iniciat quan transcorri el termini esmentat sense que es procedeixi 
a la signatura del conveni per una causa imputable a l’interessat.

Article 6. Pagament de la contraprestació econòmica.

El pagament de la contraprestació econòmica derivada de la subscripció del conveni 
especial de prestació d’assistència sanitària es fa mensualment mitjançant ingrés en 
compte o a través de domiciliació bancària, dins dels cinc primers dies hàbils del mes 
següent a què la quota esmentada es refereixi.

La liquidació corresponent als mesos en els quals s’iniciï o s’extingeixi el conveni 
especial de prestació d’assistència sanitària s’efectua per dies.

D’acord amb el que preveu l’article 7 del Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, la falta 
de pagament de les quotes corresponents a dues mensualitats consecutives o tres 
alternatives determina l’extinció del conveni especial de prestació d’assistència sanitària. 
En cas que l’impagament sigui de la primera quota, el conveni especial de prestació 
d’assistència sanitària no haurà tingut cap efecte.
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Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Es faculta el director de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària per dictar totes les 
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta Ordre, així 
com per fer les modificacions tècniques del model de l’annex que puguin ser necessàries.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 29 de juliol de 2014.–La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana 
Mato Adrover.
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ANNEX

SOL·LICITUD: D’ALTA/BAIXA/VARIACIÓ DE DADES DEL CONVENI ESPECIAL

1. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT

  1.1 PRIMER COGNOM                 SEGON COGNOM                    NOM

    1.2 TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU                                   1.3 NÚM. DOCUMENT IDENTIFICATIU

        DNI:           TARGETA 

                
D’ESTRANGER:          

PASSAPORT:

    1.4 DATA DE NAIXEMENT (dd/mm/aaaa)

      TIPUS DE VIA     NOM DE LA VIA PÚBLICA                                         NÚM.

      BLOC         ESCALA. PIS. PORTA         CODI POSTAL         CIUTAT

2. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT (si s’escau)

  PRIMER COGNOM                    SEGON COGNOM                     NOM

   TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU                                     NÚM. DOCUMENT IDENTIFICATIU

       DNI:           TARGETA 

                
D’ESTRANGER:          

PASSAPORT:

      TIPUS DE VIA     NOM DE LA VIA PÚBLICA                                         NÚM.

      BLOC         ESCALA. PIS. PORTA         CODI POSTAL         CIUTAT

3. DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ (marqueu amb una “X” l’opció correcta)

          A efectes de NOTIFICACIÓ, l’interessat/ada assenyala com a domicili preferent

          DOMICILI DEL SOL·LICITANT (apartat 1.5)           UN ALTRE DOMICILI

     TIPUS DE VIA     NOM DE LA VIA PÚBLICA                                         NÚM.

     BLOC          ESCALA. PIS. PORTA         CODI POSTAL         CIUTAT

          DADES TELEMÀTIQUES

       CORREU                                          MÒBIL

     ELECTRÒNIC                                         PER A SMS
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4. FORMA DE PAGAMENT

          DOMICILIACIÓ BANCÀRIA                           INGRÉS A COMPTE

5. DADES RELATIVES A LA DOMICILIACIÓ DE QUOTES

CODI IBAN

 TITULAR DEL COMPTE

 PRIMER COGNOM                  SEGON COGNOM                  NOM

 TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU                                   NÚM. DOCUMENT IDENTIFICATIU

       DNI:               NIE:          PASSAPORT:

 EL SOL·LICITANT EL REPRESENTANT

 Data Data:

 Signatura: Signatura

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE L’INSTITUT NACIONAL DE GESTIÓ
SANITÀRIA.
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