DRET A L’ATENCIÓ SANITÀRIA PÚBLICA A CATALUNYA
Si vius a Catalunya, depenent de quina sigui la teva situació, pots accedir a l'atenció sanitària pública per una d'aquestes vies:

●
●
●

●
●
●

Qui té el dret reconegut pel Sistema Nacional de Salut (INSS)?

Qui té el dret reconegut pel CatSalut?

Segons el Reial-Decret 1192/2012: http://tiny.cc/Decreto_1192_2012

Segons la Instrucció 8/2015: http://tiny.cc/Instruccio_08_2015 (1)

Totes les persones afiliades a l'INSS: treballador@s i pensionistes
Persones amb autorització de residència i beneficiàries de persones
assegurades per l’INSS
Totes les persones no assegurades ni beneficiàries de l’INSS, que
compleixin algun dels següents requisits:
○
Tenir nacionalitat espanyola i residir en territori espanyol
○
Ser ciutadana de la Unió Europea i estar inscrita en el Registre
Central d'Estrangers
○
Ser ciutadana d'un país diferent als esmentats als apartats
anteriors (o persones apàtrides) i ser titular d'una autorització de
residència al territori espanyol

●

Totes les persones empadronades en un municipi de Catalunya que no
tinguin el dret reconegut per l’INSS
●
Les persones que acreditin estar arrelades a Catalunya. Els criteris
d’arrelament estan pendents de desenvolupar-se en el reglament que
s'ha d'adjuntar a la citada llei (1)
REQUISITS:
●
Estar empadronada a Catalunya o tenir criteris d'arrelament
●
No tenir dret reconegut per l’INSS
●
Tenir document d'identitat o altres documents acreditatius de la
identitat vigents

Situacions Especials
Embarassades: embaràs, part, postpart i interrupció voluntària de l'embaràs, tenen dret a l'atenció sanitària a càrrec de la sanitat pública en qualsevol circumstància
Menors de 18 anys: atenció en les mateixes condicions que als menors espanyols/es
Altres situacions: sol·licitants de protecció internacional i víctimes de tràfic d'éssers humans

Atenció en situació d’URGÈNCIA:
Segons la Resolució de 30 Setembre 2016 sobre Assistència i Facturació en Urgències: http://tiny.cc/FacturasUrgencias

➔

➔
➔

(1)

Les persones que viuen a Catalunya i no són residents, o els residents que encara no tenen la TSI tenen dret a rebre atenció urgent a qualsevol hospital o centre
de salut públic de manera gratuïta: si no es té un altre assegurança i no disposa de recursos econòmics. Aquesta atenció es perllongarà fins a l'alta mèdica o curació
de la causa de la urgència
En cas que et lliurin un compromís de pagament o una factura, no la paguis. T'empara la Llei Catalana 9/2017 i la Resolució sobre atenció urgent del CatSalut.
Sol·licita la DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO DISPOSAR DE RECURSOS ECONÒMICS per assumir l'atenció sanitària urgent
En cas de ser menor de 18 anys o estar embarassada, el dret a l'atenció urgent és universal a Catalunya amb càrrec al CatSalut (Llei 9/2017 del 27 de juny). Sol·licita
la DECLARACIÓ RESPONSABLE específica per a MENORS DE 18 ANYS I/O DONES EMBARASSADES

La targeta sanitària (TSI) obtinguda per la instrucció 8/2015 dóna dret a l'assistència sanitària completa des del moment de l'obtenció, però la cobertura sanitària solament està garantida dins del territori de
Catalunya

DRET A L’ATENCIÓ SANITÀRIA PÚBLICA A CATALUNYA
Passos per obtenir la Targeta Sanitària Individual (TSI)
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Empadronar-te a l'ajuntament on vius
Aquest tràmit es realitzarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament. Com empadronar-te si vius a Barcelona: Oficines de Barcelona
http://tiny.cc/AtencioCiutadaBCN
Si no vius a Barcelona, pregunta a la teva OAC com pots empadronar-te segons
la documentació de què disposis.

Una vegada empadronada, has d’anar al Centre de Atenció
Primària (CAP) i fer la sol·licitud per la TSI:
Documentació necessària per a persones residents a Catalunya
sense dret reconegut pel Sistema Nacional de Salut:
●
Original y fotocòpia del Passaport, NIE, TIE, o altre
document acreditatiu de la identitat
●
Certificat d’empadronament actualitzat

ATENCIÓ! CIUTADANIA 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 Seguretat Social competent al
país de procedència”. Es pot obtenir a través de les Oficines de la Seguretat Social del vostre país
i/o en el vostre Consolat, alguns consolats permeten realitzar aquest tràmit per internet.
El Catsalut no exigirà aquest certificat als ciutadans/es de Romania i Bulgària per les
dificultats que tenen per aconseguir-lo en el seu consolat o país d'origen

Per a més informació i per a qualsevol incidència contactar amb:
Jo Sí Sanitat Universal: josisanitatuniversal.cat Mail: josisanitatuniversal@gmail.com
Plataforma PASUCat: lapasucat.blogspot.com Mail: lapasucat@gmail.com
Tlf: 93 289 27 15 / 632 15 91 65

Amb domicili fix: Documentació necessària per empadronar-se a Barcelona
https://tinyurl.com/PadroBcn2018

Amb domicili fix sense suport documental:
Si tens domicili fix però no pots aconseguir la documentació necessària per
demostrar-ho.
●
Presentar una instància a l’OAC, és necessària la mateixa documentació
excepte la documentació que acredita la disponibilitat de l'habitatge com a
residència habitual.
●
L'òrgan inspector municipal farà la comprovació de residència a l'adreça que
consta en la instància i emetrà l'informe preceptiu. Disposa de 3 mesos per
resoldre la petició.
Sense domicili fix:
●
Sol·licitar l’empadronament sense domicili fix. L’OAC sol·licitarà un Informe
de Coneixement de Residència (ICR) (també pot tramitar-ne el ciutadà/na
directament a través del seu centre de Serveis Socials). Disposa de 3 mesos
per resoldre la petició.
●
Una vegada concedit l’ICR, la persona disposa d'1 mes per poder
empadronar-se (des de la data d'emissió) i quedarà empadronada en una
adreça d'un Centre de Serveis Socials municipal.

Si no pots acreditar la teva identita o no pots
empadronar-te, pots obtenir la TSI mitjançant el conveni del
CatSalut amb la Creu Roja.
Trobaràs més informació en aquest enllaç:
http://tinyurl.com/Conveni-CatSalut-CreuRoja

No oblidis renovar la teva inscripció padronal: Cada 2 anys si ets ciutadà/na extracomunitari/a o cada 5 anys si ets de la Unió
Europea
IMPORTANT: Des de Juliol de 2015 no és necessari el certificat de l’INSS per sol·licitar la targeta sanitària al CAP

