
 COM OBTENIR LA TARGETA SANITÀRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us recomanem que us poseu en contacte amb les persones tècniques d’acollida de l’Ajuntament o amb els 

grups d’acompanyament. Ells/es us ajudaran! 

- Servei d’Orientació i Acompanyament per a persones immigrades:  tinyurl.com/ppp53be 

- Grups d’acompanyament: tinyurl.com/nekqecv 

Per a més informació i per a qualsevol incidència contacteu amb La PASUCAT 

(E-mail: lapasucat@gmail.com / Tel. 93 289 27 15 / http://lapasucat.blogspot.com.es/ )

Tenen dret al Sistema Català de Salut (CATSALUT): 
 

 Totes les persones nacionals i estrangeres amb autorització de residència i treball. 
 

 També poden accedir a la sanitat pública a Catalunya, les persones  estrangeres 
en situació administrativa irregular, a partir dels tres mesos d'empadronament.  

 

 Totes les persones, independentment de la seva situació legal i de l’empadronament tenen dret: 
a) a ser ateses a urgències, a càrrec de l’Institut Català de la Salut, per malaltia o accident greu fins l'alta 
mèdica. 
b) les dones embarassades, incloent el part i el postpart, fins l'alta mèdica. 
c) els/les menors d'edat en les mateixes condicions que les persones espanyoles. 

 

 
 
 

Empadronament de més 
d’1 any:  

SEGON NIVELL (N2):  

A l’anterior, s’afegeix 
l’atenció especialitzada 

 

*Aquestes Targetes Sanitàries tenen una data de 

caducitat i s’han de renovar anualment 

ATENCIÓ! Si estàs en situació administrativa irregular i la teva Targeta Sanitària (TSI) és de cobertura 

general, aquesta ja no és vàlida. El CatSalut et farà una nova TSI indicant el nivell de cobertura que et 

correspon (N1 o N2) i la data de renovació.  

Empadronament entre 3 
mesos i 1 any:  
 
PRIMER NIVELL  (N1):  
Atenció primària, 
atenció urgent, transport 
sanitari urgent, programes 
d’interès sanitari:  atenció 
sida, vacunacions, 
drogodependències i  
altres.  
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COM OBTENIR LA TARGETA SANITÀRIA 

(1) Empadronar-se a l’Ajuntament on visquis. 
 

Documentació necessària per empadronar-se: tinyurl.com/nev9uje 

 Sense domicili fix: podràs tramitar-lo a través dels Serveis Socials del Districte i de les associacions 
adherides a la Pasucat. 
Oficines de Serveis Socials: tinyurl.com/nfaf463 
PASUCAT: lapasucat@gmail.com / Tel. 93 289 27 15 
 

 Amb domicili: a través de les Oficines d’Atenció al Ciutadà. 
Oficines de Barcelona: tinyurl.com/bsr4xyg 

 
(2) Anar a l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) i obtenir el document conforme no es té dret al 

Servei Nacional de Salut.  
 

 Model del document que ha de fer l’INSS: tinyurl.com/p55bl9w  
 

 Llistat oficines de l’INSS: 
 

- Barcelona capital: tinyurl.com/o5wfzsz 

-Província Barcelona: tinyurl.com/pgmqfco 

 
(3) Amb el document de l’INSS, anar al CAP i presentar la sol·licitud d’accés per a persones estrangeres no 

assegurades ni beneficiàries presentant: 
 

 Original i fotocòpia del passaport 
 Volant d’empadronament actualitzat (emès en els 3 últims mesos). És molt important renovar el 

padró cada 2 anys. 
 
ATENCIÓ! CIUTADANS/ES DE LA UNIÓ EUROPEA 

A la documentació anterior heu d’afegir: 

“Certificat acreditatiu que no procedeix l’exportació del dret a la prestació d’assistència sanitària, emès per la 

institució de Seguritat Social competent en el país de procedència” 

Es pot obtenir a través de les oficines de la Seguretat Social del vostre país i/o del vostre Consolat. 

*Ciutadans/es de Romania:  

Enviar el següent fax a Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului i us enviaran el certificat per fax 

gratuïtament. 

Model de sol·licitud: tinyurl.com/n9svygw 
Llistat d’oficines per localitat: tinyurl.com/nf6tgjx 
 

Per a més informació i per a qualsevol incidència contacteu amb La PASUCAT 

(E-mail: lapasucat@gmail.com / Tel: 93 289 27 15 / http://lapasucat.blogspot.com.es/ ) 
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