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Dades de la unitat proveïdora 
i del sistema d’informació

1

Codi de la unitat proveïdora 

Codi de l’entitat proveïdora 

Número de pendent del sistema d’informació 

Sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del Servei Català 
de la Salut a les persones estrangeres no registrades ni autoritzades com a 
residents a l’Estat espanyol (Reial decret llei 7/2018)

2

Nom 1r cognom 2n cognom 

Dia, mes i any de naixement Gènere 

 home  dona 

Núm. passaport
3
 CIP

4
 

Adreça: Tipus de via
5
 Nom de la via Núm. 

 bis 

Km Bloc Portal 

Escala Pis Porta Codi postal Municipi/localitat 

Telèfon Telèfon Adreça electrònica 

Sol·licitud de la targeta en sistema Braille (només per a persones cegues o deficients visuals greus) 

Dades del/de la representant legal de la persona sol·licitant (en el cas de persones menors o incapacitades) 

Nom 1r cognom 2n cognom DNI/NIE/passaport 

Adreça alternativa d’enviament de la targeta (només si no la voleu rebre a l’adreça de la persona sol·licitant) 

Enviament directe a la unitat proveïdora  Enviament a l’adreça següent: 

Tipus de via
5
 Nom de la via Núm. 

 bis 

Km Bloc Portal 

Escala Pis Porta Codi postal Municipi/localitat 

Declaració responsable i autoritzacions de la persona sol·licitant (llegiu l’apartat Informació complementària sobre 

la declaració responsable i el règim de la sol·licitud i sobre la targeta sanitària que consta en aquesta sol·licitud) 

Declaro: 

– Que estic empadronat en un municipi de Catalunya i/o que ho estic en un municipi de l’Estat espanyol per un període
continuat d’almenys tres mesos immediatament anteriors a la presentació d’aquesta sol·licitud.
– Que no tinc accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut i
que no puc exportar el dret a l’assistència sanitària pública amb càrrec a fons públics des del meu país d’origen.

– Que no existeix un tercer obligat al pagament de la meva assistència sanitària.

Autoritzo el Servei Català de la Salut per tal que:

– Verifiqui les dades que declaro i en comprovi la veracitat.
– Em facturi el cost de l’assistència sanitària en cas que verifiqui que no són certes les dades proporcionades.

Autorització per obtenir dades als organismes corresponents 

No cal que lliureu la documentació següent ja que la signatura i presentació d’aquesta sol·licitud comporta que autoritzeu el Servei 
Català de la Salut perquè les consulti a altres administracions o entitats públiques amb la finalitat de resoldre la vostra sol·licitud, 
d’acord amb l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i 
l’article 53.d de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si no voleu donar 
aquesta autorització, marqueu la casella de denegació següent i presenteu la documentació esmentada quan lliureu aquesta sol·licitud. 
– Volant d’empadronament a un municipi de Catalunya (només en cas que aquest municipi estigui inclòs en el llistat de poblacions

connectades al padró municipal d’habitants en línia).

 Denego l’autorització al Servei Català de la Salut per obtenir el volant d’empadronament a l’organisme corresponent 

La persona sotasignada ha llegit i accepta les condicions que s’estableixen en l’apartat 
Informació complementària sobre la declaració responsable i el règim de la sol·licitud 

Data 

Segell de la unitat proveïdora/regió sanitària 

Data de la recepció 

Notes: 

Vegeu als fulls següents la documentació que s’ha d’adjuntar, les instruccions per emplenar la Sol·licitud i la informació sobre la 
declaració responsable i el règim de la sol·licitud i la targeta d’accés a l’assistència sanitària del Servei Català de la Salut. 
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Documentació que s’ha d’adjuntar 

– Fotocòpia del passaport o del document identificatiu del país d’origen.

– Fotocòpia de la documentació acreditativa de la unitat familiar i dels seus membres (en el cas de persones
menors).

– Volant d’empadronament a un municipi de Catalunya amb data d’expedició no superior a tres mesos

(només en cas que el municipi d’empadronament no estigui inclòs en el llistat de poblacions connectades

al padró municipal d’habitants en línia) i per un període continuat, almenys, de tres mesos (es pot computar

en aquest cas l’empadronament anterior en qualsevol municipi de l’Estat).

– Les persones sol·licitants de països de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o

d’altres països amb conveni bilateral, hauran d’adjuntar un document emès per l’organisme competent del

país d’origen en el qual s’indiqui que la persona sol·licitant no té cobertura sanitària pública o privada

(Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia,

França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta,

Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre, o de països

amb Conveni bilateral en matèria de Seguretat Social [Andorra, Regne Unit i Xile]).

Instruccions per emplenar la Sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública  
del Servei Català de la Salut a les persones estrangeres no registrades ni autoritzades com a 
residents a l’Estat espanyol 
1
Els espais ombrejats els ha d’emplenar la unitat proveïdora o la regió sanitària corresponent. 

2Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l’accés universal al Sistema Nacional de Salut. 
3
Passaport o document identificatiu del país d’origen. 

4 Codi d’identificació personal (CIP) 

  Si heu disposat de targeta sanitària individual (TSI) o de document d’accés a l’assistència sanitària de

 cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, cal que hi transcrigueu la primera línia (14 dígits). 

5Tipus de via: 

Avinguda Can Davallada Gran Via Moll Passatge Polígon Riera Urbanització 

Baixada Carrer Disseminat Grups Parc Passeig Pont Ronda Via 

Barri Carreró Drecera Jardí Partida Placeta Pujada Travessera Viaducte 

Blocs Carretera Escales Lloc Pas Plaça Rambla Travessia Zona 

Camí Costa Glorieta Mas Passadís Platja Raval Torrent 

Informació a la persona sol·licitant 

Per a la tramitació d’aquesta sol·licitud, us heu d’adreçar, amb aquest imprès i la documentaciócorresponent, 

a la unitat d’atenció al ciutadà del centre en el qual sol·liciteu rebre l’atenció primària o a la regió sanitària 

corresponent. 

Un cop aprovada la sol·licitud, rebreu al vostre domicili la targeta que us acredita el dret a l’assistència 

sanitària pública. 

Per a qualsevol dubte i/o reclamació relacionada amb aquesta sol·licitud, us podeu adreçar a la unitat 

d’atenció al ciutadà de la regió sanitària que us correspon, al web del Servei Català de la Salut

(https://catsalut.gencat.cat) o al 061 Salut Respon. 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Identificació del tractament: Registre central de persones assegurades.

Responsable del tractament: Sotsdirecció del Servei Català de la Salut (travessera de les Corts, 131-159; 
Edifici Olímpia; 08028 Barcelona). 

Finalitat: 1. Acreditar la població resident de Catalunya per a l'accés a l’assistència sanitària pública amb 
càrrec al Servei Català de la Salut. 2. Identificar la població per a activitats de salut pública encarregades al 
Servei Català de la Salut. 3. Establir un canal de comunicació entre l'Administració sanitària i les persones 
usuàries del sistema de salut per a l’enviament d'informació d'interès particular o general relativa als serveis i 
les prestacions del sistema de salut i als aspectes de protecció de la salut i prevenció de la malaltia, per 
qualsevol mitjà.
Conservació de les dades: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat 
per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta 

finalitat i tractament de les dades.
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II. Obligació de comunicar al Servei Català de la Salut les modificacions o els canvis de les
dades declarades

Us informem de l’obligació de comunicar al Servei Català de la Salut els canvis en les dades declarades en la 

corresponent sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària del Servei Català de la Salut. 

III. Efectes derivats de la inexactitud, falsedat o omissió en les dades declarades en la

declaració responsable o en cas de no compliment o incompliment sobrevingut dels

requisits declarats o en cas d’incompliment de les condicions d’utilització de la targeta

d’accés a l’assistència sanitària pública del Servei Català de la Salut

En cas d’inexactitud, falsedat o omissió en les dades declarades en la declaració responsable o en cas 

d’incompliment sobrevingut dels requisits declarats o d’incompliment de les condicions d’utilització de la 

targeta d’accés a l’assistència sanitària pública del Servei Català de la Salut, comportarà: 

1. Deixar sense efectes la corresponent targeta d’accés a l’assistència sanitària pública del Servei Català de

la Salut.

2. La persona ha de retornar al Servei Català de la Salut la corresponent targeta d’accés a l’assistència

sanitària pública del Servei Català de la Salut.

3. El Servei Català de la Salut ha de procedir al cobrament del cost corresponent a tota l’assistència

sanitària prestada durant el temps d’incompliment del requisit, d’acord amb el corresponent procediment.

4. El Servei Català de la Salut no pot tornar a reconèixer l’accés a l’assistència sanitària pública del Servei

Català de la Salut fins al cap d’un any des que es va deixar sense efectes la corresponent targeta

d’accés a l’assistència sanitària pública del Servei Català de la Salut.

IV. Reconeixement de l’obligació de pagament de l’assistència sanitària pública del Servei
Català de la Salut

En el cas que les dades declarades no siguin certes, siguin falses, s’hagin omès dades o no s’hagin aportat 

els canvis en les dades declarades, reconec de forma expressa i incondicionada l’obligació de pagament de 

les despeses corresponents a l’assistència sanitària prestada durant el corresponent període a la qual hagi 

accedit mitjançant la targeta d’accés a l’assistència sanitària pública del Servei Català de la Salut que em 

siguin reclamades pel Servei Català de la Salut. S
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Informació complementària sobre la declaració responsable i el règim de la 

sol·licitud 

I. En relació amb el règim i els efectes de la declaració responsable del compliment de

determinats requisits que consten en aquesta sol·licitud, i d’acord amb l’article 35,

Declaració responsable, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de

les administracions públiques de Catalunya, el Servei Català de la Salut us informa que:

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona

interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la

normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la

documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la

vigència d’aquest reconeixement o exercici.

2. La declaració responsable ha d’incloure les dades relatives a la identificació de qui la subscriu i els

requisits a què es refereix l’apartat 1, que s’han de fer constar, en cada cas, de manera expressa, clara i

precisa.

3. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la legislació sectorial, la presentació de la
declaració responsable en el marc d’un procediment administratiu faculta l’administració pública
competent per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Legitimació: la base legal que habilita el tractament de les dades personals és l'exercici de poders públics.
Destinataris: les dades podran ser comunicades a tercers quan sigui estrictament necessari per a la gestió 
del servei o quan existeixi una obligació legal que així ho estableix.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, 
oposició al tractament, dret a l'oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació mitjançant el 
formulari electrònic disponible a Tràmits Gencat (https://catsalut.gencat.cat/drets-proteccio-dades).
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la informació addicional del 

tractament al web del Servei Català de la Salut (https://catsalut.gencat.cat/proteccio-dades). 

https://catsalut.gencat.cat/proteccio-dades
https://catsalut.gencat.cat/proteccio-dades
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