Els advocats catalans han estat els primers a accedir de
manera plena a l’assistència sanitària pública i gratuïta, de la
qual estaven exclosos
·

La Generalitat reconeix amb un reial decret els drets d’un nombre
reduït de ciutadans que eren fora de la cobertura de la sanitat
universal.

·

Les institucions de l’advocacia aconsegueixen desblocar les dificultats
administratives en favor dels drets de salut dels ciutadans.

Gràcies al projecte de llei que la Generalitat durà al Parlament, aprovat el
dilluns dia 23 passat, els professionals liberals catalans es podran beneficiar
definitivament i de manera plena del sistema de sanitat pública gratuïta, de
la qual estaven exclosos pel fet de pertànyer a una mutualitat de previsió
social, en lloc d’estar afiliats al règim de la Seguretat Social d’autònoms.
L’Institut Català de la Salut ha dut a terme durant els últims mesos una
prova pilot sobre el grup de professionals liberals constituït pels advocats
que són fora del sistema de protecció de la Seguretat Social, als quals se’ls
ha anat lliurant de manera experimental la targeta sanitària mitjançant un
acord amb el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. Després de l’èxit
d’aquesta prova pilot, la Generalitat ha decidit estendre’n l’aplicació a la
resta de professions liberals, per la qual cosa ha posat en marxa aquest
projecte de llei.
S’estima que els afectats per aquesta norma seran unes 60.000 persones,
principalment professionals liberals, que no es beneficiaven d’aquest dret
per col·lisions administratives.
Aquest èxit per a la societat catalana ha estat impulsat des de les
institucions de l’advocacia de Catalunya: el Consell de Col·legis d’Advocats
(que aplega els 14 col·legis d’advocats catalans) i per la Mutualidad de la
Abogacía, en interès del conjunt de les professions liberals.
Des de l’any 2007, les institucions de l’advocacia (Consell General de
l’Advocacia Espanyola i la Mutualidad, juntament amb els col·legis de cada
comunitat autònoma), en el paper de defensors dels drets dels ciutadans,
van traslladar en una ponència als grups parlamentaris i a cada una de les
conselleries de sanitat de les comunitats autònomes el greuge que suposava
que un petit nombre de ciutadans no tingués dret a la sanitat pública,
sanitat que es finança amb els impostos i no amb les cotitzacions a la
Seguretat Social.
Darrere de Galícia, que va ser la primera comunitat a reconèixer aquest dret
universal, és a Catalunya on s’han materialitzat ara aquests postulats, tot

reconeixent a través del projecte de llei els drets de ciutadans que
n’estaven exclosos.

