
Informació sobre la cobertura sanitària del  CatSalut (Generalitat  de Catalunya) 

als/les ciutadans/nes extrangers/res empadronats/des a Catalunya que no tenen 

condició d'assegurats o beneficiaris al Sistema Nacional de Salut

Les persones que queden fora del Sistema Sanitari de Salut pel decret del Gobern 

Central,  podràn accedir a una assistència  restringida a Catalunya. Per a tenir 

aquesta assistència necesites fer una sèrie de gestions i tenir uns requisits. 

Aquesta informació ès vàlida per:

• Persones extrangères empadronades no asegurades o beneficiàries que 

tenen targeta i el 31 d'Agost l'han deixat de tenir. 

• Persones extrangères empadronades no asegurades o beneficiàries que 

sol·licitin targete per primera vegada. 

ALLÒ MÉS IMPORTANT i URGENT es QUE ESTIGUIS EMPADRONAT o 

EMPADRONADA

Consulta AQUÍ com empadronar-te

Fins el 31 de març del 2013

Totes les persones en aquestes situacions han de 

regularitzar-la

http://defensasanitatpublica.files.wordpress.com/2012/09/com-empadronar_cat.pdf


Què faig si sòc  migrant amb situació administrativa no regularitzada?

• HAS DE REGULARITZAR LA TEVA SITUACIÓ. Si no ho fas hauràs de 

pagar l'atenció mèdica. 

• Tens fins el 31 març del 2013.

• Lo que tienes que hacer es:

* La documentació que necessites per anar al CAP: (has de tenir 3 mesos 

empadronada/t abans de fer la sol·licitud de la targeta)

• La documentació que t'han donat a l'INSS.

• Passaport en vigor o si no el tens, la documentació legal que tinguis

• Empadronament. Has de tenir 3 mesos empadronada/t abans de fer la 

sol·licitud de la targeta bàsica. COMPTE! si necessites atenció 

especialitzada perquè has tenir 1 any. 

• Documentació d'ingressos menors a la renta bàsica d'inclusió i protecció 

social (pot ser una Declaració Jurada)

• Documentació CatSalut per verificar les dades (t'ho donaràn a l'ambulatori 

per signar)

Tercer

Segon

Primer
Anar al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) per 

rebre el document de no estar assegurat pel SNS (Sistema 

Nacional de Salut)

Anar al CAP (Ambulatori de zona on s'està empadrnat i 

anar la Atenció a l'Usuari) i portar la documentació *

El CAP et donará resolució i nova targeta



A partir de l'1 de Setembre a CATALUNYA la targeta bàsica que et donaràn et 

donarà pas al primer nivell. Per accedir al Segon Nivell haurem de fer més tràmits. 

Aquestes targetes només seràn vàlides a Catalunya

Si tens DUBTES i Reclamacions

• Si tens dubtes sobre l'atenció sanitària truca a Sanitat Respon al 061 

• Si no saps quina oficina de l'INSS et correspon per demanar el document  

(per saber si s'està assegurat) 901502050

• Si vius a Barcelona i han vulnerat el dret a l'atenció sanitària: Vès a que 

t'assesorin a la Oficina per la No discriminació de l’Ajuntament de 

Barcelona. C/ Ferran, 32 - 08002 Barcelona - T: 934 132 000 

• En qualsevol cas, si es vulnera el teu dret de rebre atenció sanitària, posa't 

en contacte amb nosaltres: sanitat.acampadabcn@gmail.com 

SEGON  NIVELL

(casos greus, risc vital o 
necessitat inexorable)

1 any d'empadronament (a 
l'any d'haber rebut el primer 
nivell s'accedeix al segon)

Es Excepcional i l'aprova 
una Comissió a les Regions 
Sanitàries. 

PRIMER NIVELL

(s'ha de renovar cada any)

3 mesos d'empadronament 

Inclou:

Atenció urgent (urgències + 
ambulància)

Atenció primària (ambulatori, i 
farmàcia pagant el 40%)

Programes d'interés sanitari. 
Per exemple inclou persones 
amb hiv i els seus 
tractaments.

mailto:sanitat.acampadabcn@gmail.com





