
              

                           

 
STSJ d’Astúries d’1 de juliol de 2011, recurs 1165/2011 
 
Concepte d’urgència vital i possibilitat d’assistència mèdica privada (accés al text de 
la sentència) 
 
En aquesta sentència es tracta el següent supòsit: un malalt, davant la negativa, via 
telefònica, per part d’un hospital públic, de ser ingressat, va acudir a un centre 
mèdic privat; posteriorment reclama que la Seguretat Social li retorni el cost de 
l’assistència sanitària privada, al·legant que es tractava d’un cas d’urgència 
vital.  
 
El Tribunal denega la reclamació sobre la base dels següents arguments: 
 
 El concepte d’urgència vital és un concepte circumstancial, dependent de situacions 

de fet molt individualitzades, difícilment susceptibles de generalització. Però, en tot 
cas, es pot considerar com a tal, aquella situació objectiva de risc que es tradueix en 
la impossibilitat d’utilitzar els serveis sanitaris de la Seguretat Social perquè el retard 
presumiblement posi en perill la vida o la integritat física del malalt. Per tant, dins del 
concepte és protegeix no només la vida, sinó també la integritat física en tots els seus 
aspectes i dimensions. 

 
 Aquest concepte inclou, no només el perill imminent de mort, sinó també el risc de 

pèrdua de funcionalitat d’òrgans de la màxima importància per al desenvolupament 
de la persona. 

 
 D’altra banda, el reintegrament de les despeses mèdiques exigeix la concurrència de 

quatre requisits: dos positius, que són que es tracti d’una urgència immediata i 
que sigui de caràcter vital; i dos requisits negatius, que són que no hi hagués 
cap possibilitat d’utilitzar els serveis de la sanitat pública, i que el cas no 
constitueixi una utilització abusiva de l’excepció. 

 
 En aquest supòsit, el Tribunal entén que el malalt es podia haver desplaçat a 

un hospital públic i que va ser una opció voluntària seva acudir a la sanitat 
privada, abandonant el sistema públic. En conseqüència, desestima la seva 
reclamació. 
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