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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
8190 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.

L’accés dels ciutadans a l’assistència sanitària pública està regulat a la Llei 16/2003, 
de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, en els termes que 
introdueix 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 la seguretat de les seves 
prestacions, i que dóna plena virtualitat al principi d’assegurament universal i públic que 
recull l’article 2.b).

L’article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, garanteix l’assistència sanitària pública a 
totes les persones que tenen la condició d’assegurades o de beneficiàries en els termes 
que ha desplegat el Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició 
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya, a càrrec de 
fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut.

Pel que fa a les persones que no tenen la condició d’assegurades ni de beneficiàries, 
al marge de l’assistència sanitària en situacions especials que preveu l’article 3 ter de la 
Llei 16/2003, de 28 de maig, el mateix article 3 d’aquesta Llei preveu per a aquestes 
persones una via específica d’accés a una de les prestacions que conformen el catàleg 
de prestacions del Sistema Nacional de Salut, la prestació d’assistència sanitària que, 
d’acord amb les noves modalitats de la cartera de serveis introduïdes després de la 
reforma duta a terme pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, queda detallada en la 
denominada cartera comuna bàsica de serveis assistencials que regula l’article 8 bis de la 
Llei esmentada.

Aquesta via d’accés, que preveu l’article 3.5 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, és la 
relativa a la subscripció d’un conveni especial de prestació d’assistència sanitària que ha 
de permetre obtenir, segons disposa aquest article, la prestació referida mitjançant el 
pagament d’una contraprestació o preu públic que en cobreix el cost mitjà real i que es 
configura com un ingrés de dret públic del servei de salut corresponent. Aquest contingut 
prestacional a què pot accedir la persona que subscrigui el conveni especial té caràcter 
bàsic i, en conseqüència, pot ser incrementat per les comunitats autònomes mitjançant la 
inclusió en aquest conveni d’altres prestacions assistencials pròpies de la cartera de 
serveis complementària de les comunitats autònomes.

D’aquesta manera, la subscripció del conveni especial de prestació d’assistència 
sanitària ha de garantir a les persones que no tenen la condició d’assegurades ni de 
beneficiàries, i aquesta és precisament la seva finalitat, l’accés a les prestacions de la 
cartera comuna bàsica de serveis assistencials en les mateixes condicions d’extensió, 
continuïtat assistencial i cobertura en tot el Sistema Nacional de Salut de què gaudeixen 
les persones que sí són assegurades o beneficiàries.

I, com a via d’accés a la prestació d’assistència sanitària del Sistema Nacional de 
Salut diferent de la que correspon a les persones assegurades i beneficiàries, la 
formalització del conveni especial no comporta, atenent el que disposen l’article 57 de la 
Llei 16/2003, de 28 de maig, i l’article 4 del Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, 
l’expedició de cap targeta sanitària per a la persona que el subscrigui, precisament perquè 
no té la condició de persona assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut.
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Atenent el que disposa l’article 3.5 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, la disposició 
addicional tercera del Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, va establir que les persones 
que no tinguin la condició d’assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut 
poden obtenir, sempre que no tinguin accés a un sistema de protecció sanitària pública 
per qualsevol altre títol, la prestació d’assistència sanitària mitjançant la subscripció de 
l’esmentat conveni especial els requisits bàsics del qual quedaven diferits a la seva 
regulació per ordre de la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Tanmateix, tenint en compte que el títol competencial que empara aquesta norma, tal 
com estableix la seva disposició final primera, és el reconegut a l’Estat a l’article 149.1.16a 
de la Constitució espanyola, bases i coordinació general de la sanitat, és per això que, en 
aplicació de la doctrina continguda, entre d’altres, a la Sentència del Tribunal 
Constitucional 213/1994, de 14 de juliol, els requisits bàsics del conveni especial de 
prestació d’assistència sanitària s’han de regular en una norma amb rang de reial decret 
que, al mateix temps, modifiqui la disposició addicional tercera del Reial decret 1192/2012, 
de 3 d’agost.

Aquest Reial decret s’estructura en set articles, dues disposicions addicionals i cinc 
disposicions finals.

L’article primer delimita l’objecte d’aquest Reial decret, mentre que l’article segon fa 
referència tant a l’àmbit subjectiu com a l’àmbit objectiu d’aplicació del conveni especial.

El conveni especial, que té un caràcter estrictament individual, permet a la persona 
que el subscrigui accedir, com a contingut mínim ampliable per les comunitats autònomes, 
a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema 
Nacional de Salut en condicions equiparables a aquelles de què gaudeixen les persones 
que tenen la condició d’assegurades i de beneficiàries i això en l’àmbit d’actuació propi de 
l’administració pública amb la qual es formalitzi aquest conveni, sense perjudici del que 
preveu la disposició addicional primera per als casos de desplaçament de l’interessat al 
territori d’administració pública diferent d’aquella amb la qual s’hagi subscrit el conveni.

L’article tercer determina els requisits que han de reunir les persones que estiguin 
interessades a subscriure el conveni especial de prestació d’assistència sanitària.

L’article quart regula els aspectes bàsics del procediment que s’ha de tramitar per 
subscriure el conveni especial, no obstant la remissió obligada que la disposició final 
segona fa a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics.

L’article cinquè estableix el contingut mínim del conveni especial de prestació 
d’assistència sanitària que regula la present norma.

L’article sisè regula la contraprestació econòmica que correspon satisfer a les 
persones que subscriguin el conveni especial i que es determina en funció de dos trams 
d’edat.

Finalment, l’article setè es refereix a l’extinció del conveni especial de prestació 
d’assistència sanitària i determina els supòsits i els efectes d’aquesta extinció.

Aquesta regulació es completa amb dues disposicions addicionals que es refereixen, 
respectivament, als supòsits de desplaçament del subscriptor del conveni especial a 
algun municipi comprès en una administració pública diferent d’aquella amb la qual s’ha 
subscrit el conveni i al conveni especial de prestació d’assistència sanitària que s’hagi de 
subscriure amb l’Institut Nacional de Gestió Sanitària.

Per la seva banda, la disposició final primera, relativa al títol competencial, assenyala 
que aquesta norma, a excepció de la disposició addicional segona, es dicta a l’empara de 
l’article 149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria de bases i coordinació general de la sanitat.

Finalment, la disposició final quarta 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, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut.

Per tot això, de conformitat amb l’habilitació que conté la disposició final segona del 
Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, mitjançant aquest Reial decret es procedeix al 
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desplegament reglamentari de la figura del conveni especial de prestació d’assistència 
sanitària que preveu l’article 3.5 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, amb el qual es pretén, 
de conformitat amb la doctrina del Tribunal Constitucional, donar compliment al manament 
estatal de fixar un mínim igualitari en vista al gaudi de les prestacions sanitàries, de 
vigència i aplicació en tot el territori nacional.

En el procés d’elaboració d’aquesta norma han estat consultades les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. Així mateix, han emès el seu informe preceptiu 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i el Fòrum per a la integració social dels 
immigrants, i ha rebut l’informe del Comitè Consultiu del Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut i del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 
de juliol de 2013,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir els requisits bàsics del conveni especial de 
prestació d’assistència sanitària que preveu l’article 3.5 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, 
de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. El conveni especial de prestació d’assistència sanitària l’han de subscriure les 
persones, residents a Espanya, que compleixin els requisits que preveu l’article 3 amb 
l’Institut Nacional de Gestió Sanitària o amb l’administració pública autonòmica que 
correspongui, en funció del municipi en què estiguin empadronades.

2. El conveni especial permet a les persones que el subscriguin accedir, mitjançant 
el pagament de la contraprestació econòmica que regula l’article 6, 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, 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’administració pública amb la qual es formalitza aquest i sense perjudici del que disposa 
la disposició addicional primera d’aquest Reial decret.

Les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències, poden incorporar 
en el conveni especial unes altres prestacions assistencials pròpies de la cartera de 
serveis complementària de la comunitat autònoma que regula l’article 8 quinquies de la 
Llei 16/2003, de 28 de maig, diferents de les que inclou la cartera comuna de serveis del 
Sistema Nacional de Salut.

Article 3. Requisits per a la subscripció i el manteniment del conveni especial de 
prestació d’assistència sanitària.

Sense perjudici del que disposa l’article 7.3 d’aquest Reial decret, 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 d’acord amb el que disposen els articles 2 i 3 del 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, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional 
de Salut, i que reuneixin 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.
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b) Estar empadronades, en el moment de presentar la sol·licitud de subscripció del 
conveni especial, en algun municipi pertanyent a l’àmbit territorial al qual estengui les 
seves competències l’administració pública competent per a la seva subscripció.

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 4. Procediment per a la subscripció del conveni especial de prestació d’assistència 
sanitària.

1. El procediment per a la subscripció del conveni especial de prestació d’assistència 
sanitària s’inicia sempre a sol·licitud de l’interessat.

Aquesta sol·licitud, que es pot presentar en 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, ha d’anar adreçada a l’administració 
pública competent que correspongui en funció del municipi en què el sol·licitant estigui 
empadronat i ha d’anar acompanyada dels documents que acreditin el compliment dels 
requisits de l’article 3 d’aquest Reial decret.

2. L’administració pública competent, a la vista de la sol·licitud presentada i del 
compliment dels requisits exigits, ha de dictar resolució motivada sobre la procedència de 
subscriure el conveni especial i notificar-la en un termini màxim de 30 dies comptats des 
de l’endemà que es rebi la sol·licitud.

Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució 
corresponent, la sol·licitud de subscripció del conveni especial s’entén estimada.

Aquesta resolució es pot recórrer en la forma que preveu la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

3. La persona interessada disposa d’un termini màxim de tres mesos, comptats a 
partir de l’endemà que tingui lloc la notificació de la resolució que estimi la seva sol·licitud 
o de la seva estimació per silenci, per formalitzar el conveni especial amb l’administració 
pública a la qual hagi adreçat la seva sol·licitud.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi procedit a la formalització del conveni 
especial per causa imputable a la persona interessada el procediment s’entén caducat.

4. El conveni especial comença a tenir efectes el mateix dia de la seva formalització.

Article 5. Contingut mínim del conveni especial de prestació d’assistència sanitària.

El conveni especial de prestació d’assistència sanitària ha de tenir, almenys, el 
contingut següent:

a) Dades d’identitat de la persona que subscriu el conveni especial.
b) Data de la formalització.
c) Contraprestació econòmica a abonar per la persona que subscrigui el conveni 

especial, així com la seva forma de pagament.
d) Condicions particulars i forma d’utilització de les prestacions sanitàries per part 

de la persona que subscrigui el conveni especial, d’acord amb la normativa vigent i les 
pràctiques de bon ús establertes pels serveis de salut corresponents.

e) Les causes d’extinció del conveni especial que preveu l’article 7.

Article 6. Contraprestació econòmica a abonar per la subscripció del conveni especial 
de prestació d’assistència sanitària.

1. La subscripció del conveni especial de prestació d’assistència sanitària determina 
l’obligació d’abonar a l’administració pública amb la qual se subscrigui la següent 
contraprestació econòmica:

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

Aquesta quota mensual pot ser incrementada per les comunitats autònomes quan 
incorporin en el conveni especial unes altres prestacions assistencials de la cartera de 
serveis complementària de la comunitat autònoma d’acord amb el que estableix l’article 2.2.

El pagament d’aquesta contraprestació econòmica mensual l’han de fer en la forma 
que es determini les administracions públiques competents.

2. Les quanties de la contraprestació econòmica que estableix l’apartat anterior 
s’han de revisar en funció de l’evolució del cost de les prestacions de la cartera comuna 
bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut. Aquesta revisió s’ha de dur 
a terme, previ acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, mitjançant 
una ordre de la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

3. Les persones que hagin subscrit el conveni especial de prestació d’assistència 
sanitària tenen dret a la devolució total o parcial, segons que correspongui, de l’import de 
les quotes que hagin abonat per error, amb subjecció a la normativa que sigui aplicable 
en cada cas.

Article 7. Extinció del conveni especial de prestació d’assistència sanitària.

1. El conveni especial de prestació d’assistència sanitària s’extingeix quan concorri 
alguna de les causes següents:

a) Per mort de la persona que hagi subscrit el conveni especial.
b) Quan la persona que hagi subscrit el conveni especial deixi de complir algun dels 

requisits a què es refereix l’article 3, adquireixi la condició de persona assegurada o 
beneficiària del Sistema Nacional de Salut o deixi d’estar empadronada en algun municipi 
de la comunitat autònoma amb l’administració pública de la qual hagi subscrit el conveni 
especial.

c) Per decisió de la persona que hagi subscrit el conveni especial comunicada de 
manera fefaent a l’administració pública amb la qual l’hagi formalitzat.

d) Per falta d’abonament de la primera quota o de les quotes corresponents a dues 
mensualitats consecutives o a tres alternatives.

e) Per incompliment d’alguna de les condicions particulars a què es refereix el 
paràgraf d) de l’article 5.

2. El moment en què l’extinció del conveni especial produeix efectes és, segons els 
casos, el següent:

a) En cas de mort de la persona que hagi subscrit el conveni especial, la seva 
extinció es produeix l’endemà de la mort.

b) Si l’extinció es produeix per la causa que estableix el paràgraf b) de l’apartat 
anterior, l’extinció del conveni especial es produeix amb efectes de l’endemà del dia en 
què la persona que l’hagi subscrit hagi deixat de complir algun dels requisits de l’article 3, 
hagi adquirit la condició de persona assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de 
Salut o hagi deixat d’estar empadronada en algun municipi de la comunitat autònoma 
amb l’administració pública de la qual hagi subscrit el conveni especial.

No obstant això, en cas que l’extinció del conveni especial vingui motivada pel canvi 
d’empadronament a un municipi corresponent a una administració pública diferent 
d’aquella amb la qual s’hagi subscrit, el conveni esmentat pot conservar la seva vigència, 
a petició de l’interessat, fins al moment en què aquest subscrigui un nou conveni, amb un 
límit temporal màxim de tres mesos, i és aplicable el que disposa la disposició addicional 
primera.

c) En cas d’extinció per decisió voluntària de la persona que hagi subscrit el conveni 
especial, la seva extinció té lloc l’endemà del dia en què es comuniqui a l’administració 
pública amb la qual s’hagi formalitzat.
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d) En cas d’impagament de quotes, l’extinció del conveni especial té efectes des del 
primer dia del mes següent a aquell en què s’hagi produït l’impagament de la segona 
mensualitat consecutiva o de la tercera mensualitat alternativa.

En cas que l’impagament sigui de la primera quota, el conveni especial no haurà 
desplegat cap efecte.

e) En cas d’extinció per incompliment d’alguna de les condicions particulars que 
estableix el conveni especial, la seva extinció es produeix en la data que s’estableixi en la 
resolució administrativa que en declari l’extinció.

3. En cas que el conveni especial de prestació d’assistència sanitària s’extingeixi 
per alguna de les causes que preveuen els paràgrafs c), d) o e) de l’apartat primer, la 
persona que l’hagi subscrit no pot sol·licitar la formalització d’un nou conveni fins que hagi 
transcorregut el termini d’un any a comptar de l’endemà de la seva extinció.

Disposició addicional primera. Subscriptors del conveni especial de prestació 
d’assistència sanitària que es desplacin temporalment.

Qualsevol persona que es desplaci temporalment a un territori comprès en una 
administració pública diferent d’aquella amb la qual hagi subscrit el conveni especial de 
prestació d’assistència sanitària té dret a rebre en aquest territori les prestacions de la 
cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut.

En aquest cas, són aplicables els mateixos procediments de compensació que preveu 
per al Fons de garantia assistencial l’article 3 del 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 la seguretat de les seves prestacions, i s’utilitzen com a base de compensació 
per als desplaçaments temporals de llarga durada a altres comunitats autònomes i ciutats 
de Ceuta i Melilla les quanties que assenyala l’article 6 d’aquest Reial decret.

Disposició addicional segona. Conveni especial de prestació d’assistència sanitària en 
l’àmbit de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària.

Mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat es regula el contingut i el procediment de subscripció del conveni especial de 
prestació d’assistència sanitària que hagi de ser subscrit per l’Institut Nacional de Gestió 
Sanitària.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.16a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació general de 
la sanitat, excepte la disposició addicional segona.

Disposició final segona. Normativa aplicable al procediment de subscripció del conveni 
especial de prestació d’assistència sanitària.

El procediment de subscripció del conveni especial de prestació d’assistència sanitària 
se subjecta al que disposen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en el que siguin aplicables.

Disposició final tercera. No-increment de despesa pública.

Les previsions que conté aquesta norma no suposen cap increment de despeses de 
personal per cap concepte.
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Disposició final quarta. Modificació del 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, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut.

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, amb càrrec a fons públics, a 
través del Sistema Nacional de Salut, queda modificat en els termes següents:

U. Se suprimeix l’apartat segon de la disposició addicional tercera, i l’apartat primer 
passa a ser l’únic paràgraf d’aquesta disposició.

Dos. Es modifica la disposició addicional quarta, que queda redactada de la manera 
següent:

«Disposició addicional quarta. Prestació d’assistència sanitària per a sol·licitants 
de protecció internacional.

Les persones sol·licitants de protecció internacional la permanència a Espanya 
de les quals hagi estat autoritzada per aquest motiu han de rebre, mentre estiguin 
en aquesta situació, assistència sanitària amb l’extensió que preveu 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.

Així mateix, s’ha de proporcionar l’atenció necessària, mèdica o d’un altre tipus, 
als sol·licitants de protecció internacional amb necessitats especials.»

Tres. Es modifica la disposició addicional cinquena, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional cinquena. Prestació d’assistència sanitària per a víctimes 
de tràfic d’éssers humans en període de restabliment i reflexió.

Les víctimes de tràfic d’éssers humans l’estada temporal a Espanya de les 
quals hagi estat autoritzada durant el període de restabliment i reflexió han de 
rebre, mentre estiguin en aquesta situació, assistència sanitària amb l’extensió que 
preveu 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.

Així mateix, s’ha de proporcionar l’atenció necessària, mèdica o d’un altre tipus, 
a les víctimes de tràfic d’éssers humans amb necessitats especials.»

Quatre. S’afegeix una disposició addicional vuitena amb la redacció següent:

«Disposició addicional vuitena. Assistència sanitària pública en supòsits 
especials.

1. Els estrangers menors de divuit anys no registrats ni autoritzats com a 
residents a Espanya a què es refereix l’article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de 
maig, tenen dret a l’assistència sanitària pública pel Sistema Nacional de Salut amb 
la mateixa extensió reconeguda a les persones que ostenten la condició 
d’assegurades, i el tipus d’aportació de l’usuari per a les prestacions de la cartera 
de serveis del Sistema Nacional de Salut que l’exigeixin és el corresponent als 
assegurats en actiu.

2. Les dones estrangeres embarassades no registrades ni autoritzades com a 
residents a Espanya a què es refereix l’article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de 
maig, tenen dret que el Sistema Nacional de Salut els proporcioni l’assistència a 
l’embaràs, part i postpart amb la mateixa extensió reconeguda a les persones que 
tenen la condició d’assegurades, i el tipus d’aportació de la usuària per a les 
prestacions de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut que l’exigeixin 
és el corresponent als assegurats en actiu.»

Cinc. S’afegeix una disposició addicional novena amb la redacció següent:
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«Disposició addicional novena. Identificació personal i gestió de dades clíniques 
de les persones que no tinguin la condició d’assegurades ni de beneficiàries del 
Sistema Nacional de Salut.

Només als efectes de la necessària identificació personal i gestió de les seves 
dades clíniques, a les persones 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, però rebin assistència sanitària pel Sistema Nacional de Salut, se’ls 
ha d’assignar un codi d’identificació personal (CIP-SNS) que és únic i comú per a 
tots els serveis de salut del Sistema Nacional de Salut i que queda associat 
permanentment a la seva informació clínica.»

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de setembre de 2013.

Madrid, 26 de juliol de 2013.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ANA MATO ADROVER
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