
ANUNCI

Aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament, en Sessió del dia 25 d'agost de 1988,
es publica en compliment d'allò  que s'ha assenyalat  en la vigent  legislació,  el  text
íntegre de la següent:

ORDENANÇA REGULADORA DEL PADRÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀ RIA 
MUNICIPAL

Art. 1.- Objecte

El Padró d'Assistència Sanitària Municipal és un document públic municipal que
acredita  que  les  persones,  veïnes  de  la  població,  i  que  per  la  seua  situació
socioeconòmica necessiten aquest servei, tenen dret a què per part de l'Ajuntament,
se'ls  facilite  gratuïtament  la deguda  assistència  medicofarmacèutica,  així com  la
deguda assistència hospitalària a l'Hospital Provincial de la Diputació.

Art. 2.- Inclusions

La  norma  general  per  poder  incloure  una  família  o  persona  al  Padró
d'Assistència Sanitària Municipal no és una altra que aquella que preveu el Reglament
de  Personal  de  Serveis  Sanitaris  Locals  (aprovat  pel  Decret  del  Ministeri  de  la
Governació del 27 de novembre del 1953), és a dir, no tenir Seguretat Social, ni dret a
aquesta, i no tenir mitjans econòmics suficients.

Podran ser inclosos a petició de part o d'ofici.
Les  sol·licituds  d'inclusió  es  realitzaran  en  el  moment  en  què  la  situació

personal del sol·licitant així ho requerisca.
Les peticions s'han de fer als locals del Servei Social de Base Municipal com

qualsevol altra prestació d'aquest servei.

Art. 3.- Procediment

L'aprovació del Padró d'Assistència Sanitària Municipal amb caràcter general
es realitzarà cada 6 mesos.

La possible inclusió temporal o transitòria es realitzarà al llarg de l'any sempre
que siga necessari.

En ambdós casos aquesta aprovació correspondrà a la Comissió de Govern
Municipal  a  proposta  de la  Junta  d'Assistència  Sanitària  Municipal  i  amb un previ
informe tècnic de l'Equip Social de Base.

Art. 4.- Drets

a) Generals:
Tot  subjecte  inclòs  al  Padró  d'Assistència  Sanitària  Municipal  té  dret  a
l'assistència medicofarmacèutica gratuïta , domiciliària i hospitalària.

b) Prioritaris:
Tenen dret prioritari en l'atenció d'aquest servei els col·lectius de:

− Infància.
− Tercera Edat.
− Minusvàlids físics i psíquics.
− Dones Gestants.



Art. 5.- Composició de la Junta d'Assistència Sanit ària Municipal

La Junta d'Assistència Sanitària Municipal estarà composta per:

− President: Alcalde o Tinent d'Alcalde delegat de l'Àrea de serveis Socials.

− Vocals: Tinent d'Alcalde delegat de l'Àrea de serveis Socials, regidoria de
serveis Socials, regidoria de Sanitat, Cap Local de Sanitat i un membre de
l'Equip Social de Base.

− Secretari: Un funcionari triat per l'Alcalde.

Disposició Derogatòria

Queda derogada l'Ordenança Reguladora del Padró de Beneficència Municipal
aprovada en data 20 de desembre de 1986.

Disposició Final

En tot allò que no preveu aquesta ordenança, cal ajustar-se al que s'ha regulat
per disposicions oficials de rang superior vigents i que afecten aquesta  matèria.


