
A Catalunya tothom té garantida l’atenció sanitària   

Estic empadronat/ada
a Catalunya

                                   i
sóc ciutadà/ana
de l’Estat espanyol
                o
sóc estranger/a
amb residència legal

                                   o
sóc assegurat/ada
de MUFACE,
MUGEJU o ISFAS.

La teva TSI actual deixarà
de ser vàlida el 30 abril
de 2013.

El CatSalut et farà una nova
TSI que substituirà la que
tens ara, te l’enviarà a casa
i l’hauràs de renovar cada
any.

Aquesta targeta incorporarà,
segons el temps que faci del
teu empadronament, el nivell
d’assegurament que et
correspon.

Si no l’has rebut el 30 d’abril
de 2013, has de telefonar
al 061 CatSalut Respon.

Sóc estranger/a major d’edat,
no tinc residència legal,
i no estic empadronat/ada
a Catalunya.

Sóc estranger/a major d’edat,
no tinc residència legal,
però estic empadronat/ada
a Catalunya.

La teva TSI actual deixarà
de ser vàlida el 30 d’abril
de 2013. Rebràs una carta del
CatSalut per informar-te
de la teva situació.

Caldrà que t’adrecis al teu
centre d’atenciò primària
(CAP) o que telefonis al
061 CatSalut Respon on
t’indicaran quins tràmits has
de fer, entre els quals hi ha
l’empadronament. 

La nova TSI que et faran serà
vàlida durant un any i després
l’hauràs de renovar. Aquesta
targeta incorporarà, segons
el temps d’empadronament,
el nivell d’assegurament
que et correspon.

Sóc ciutadà/ana
de l’Estat espanyol 
             o
sóc estranger/a
              i 
visc a Catalunya.

Sóc estranger/a
menor de 18 anys
             o
estrangera
embarassada sense
residència legal.

El CatSalut
et reconeix el dret
a l’atenció sanitària.
Pots demanar
la TSI al teu centre
d’atenció primària
(CAP).

Has d’anar al teu
centre d’atenció
primària (CAP)
a gestionar l’alta
i hauràs de presentar
la documentació
que et demanin.

No tinc la targeta
sanitària individual (TSI)Tinc la targeta sanitària individual (TSI)

No has de fer res.
La teva TSI és vàlida
i no l’has de renovar.

Si no et trobes en cap de les situacions anteriors, telefona al 061 CatSalut Respon o consulta el web del CatSalut: www.gencat.cat/catsalut


