Important
Les persones estrangeres en situació administrativa irregular
i empadronades a Catalunya que ja tenien targeta sanitària
continuaran tenint la mateixa cobertura fins al 31 de març de 2013.
Passat el 31 de març el CatSalut assignarà directament el nivell
corresponent de cobertura segons el temps que cada persona
porti empadronada i enviarà les noves targetes al domicili
d’empadronament.
Es molt important que les dades del padró estiguin actualitzades.

Accés a l’assistència
sanitària a Catalunya
per als estrangers
empadronats
Informa’t sobre els teus drets!

MÉS INFORMACIÓ
www10.gencat.net/catsalut/
www.seg-social.es
Telèfon de Sanitat Respon: 061
Xarxa d’oficines d’AMIC:
www.assocacioamic.cat
www.lleidaparticipa.cat/amic

Amb el suport de:

Al 2012 es van modificar alguns aspectes de la legislació sanitària que
afecten la manera com es pot accedir al Sistema de Salut Públic a Catalunya:
SITUACIÓ 1

PERSONES CONSERVEN LA CONDICIÓ D’ASSEGURATS I, PER TANT,
TENEN EL NIVELL MÀXIM DE COBERTURA:
Treballadors en actiu, donats d’alta a la
seguretat social

≥≥

≥≥

Pensionistes

anuals sempre i quan siguin:
• Nacionals espanyols residents

Persones que reben qualsevol prestació de
la Seguretat Social (atur, pensió, subsidi, etc.)

• Nacionals membres països Unió Europea,
Espai Econòmic Europeu o Suïssa, amb NIE

Aturats (que no cobren prestació) inscrits
com a demandants de feina

• Estrangers d’altres països, o apàtrides, amb
NIE

≥≥

≥≥

≥≥

Menors d’edat tutelats per la DGAIA

Beneficiaris del assegurats (cònjuges, ex
cònjuges, parella registrada, descendents
menors de 26 anys o amb discapacitat igual o
superior al 65%)

≥≥

Persones no incloses en els grups anteriors
que tenen ingressos inferiors a 100.000€

≥≥

Que han de fer aquestes persones?
Si ja tenien la targeta sanitària no han de fer
cap tràmit. Però si encara no la tenen han de
demanar l’alta de “persona assegurada” al
CatSalut, al seu CAP (Centre d’Atenció Primària)
omplint la sol·licitud corresponent i adjuntant
la documentació necessària segons el cas.

SITUACIÓ 2

ALTRES PERSONES, MALGRAT NO TENIR LA CONDICIÓ D’ASSEGURATS
(PERQUÈ NO ÉS TROBEN EN CAP DEL GRUPS ANTERIORS), PODEN
ACCEDIR AL MÀXIM NIVELL DE COBERTURA, ÉS A DIR, EL MATEIX QUE
EL DELS ASSEGURATS:
≥≥

Els sol·licitants d’asil o refugi

Que han de fer aquestes persones?

≥≥

Les víctimes de tràfic d’éssers humans

Han d’anar al CAP corresponent al seu domicili
i omplir la “sol·licitud d’accés a l’assistència
sanitària del CatSalut en cas de trobar-se en
situacions especials”, adjuntant la documentació corresponent segons el cas.

Les persones estrangeres en situació
irregular en els següents casos:

≥≥

• Urgència per malaltia greu o accident,
per qualsevol causa, fins que tingui l’alta
mèdica
• Assistència a l’embaràs, part i post part
• Els menors de 18 anys

SITUACIÓ 3

TOTES AQUELLES PERSONES ESTRANGERES EN SITUACIÓ
ADMINISTRATIVA IRREGULAR I EMPADRONADES A QUALSEVOL
MUNICIPI DE CATALUNYA TINDRAN ACCÉS AL CATSALUD SI:
Acrediten ingressos inferiors a la Renda
Mínima d’Inserció (entre 423,70 i 614,40€,
segons el nombre de persones que composin
la unitat familiar) i

≥≥

Acrediten com a mínim 3 mesos
d’empadronament

≥≥

Quina cobertura tenen les persones
estrangeres en situació administrativa
irregular que consten empadronades a
Catalunya més de 3 mesos però menys
d’un any?
≥≥

Atenció urgent: inclou transport sanitari.

Programes d’interès sanitari: atenció a
drogodependències, a la SIDA, vacunacions,...

≥≥

Atenció primària. Inclou prestació
farmacèutica amb copagament del 40%

≥≥

En casos greus o de risc vital s’establirà un
comissió que valorarà l’accés excepcional a
l’atenció especialitzada.

Quina cobertura addicional te la persona
estrangera en situació admnistrativa
irregular que porti empadronada a
Catalunya més d’un any?
S’afegeix l’atenció especialitzada, a més de
les cobertures incloses en l’apartat anterior

≥≥

Que han de fer les persones estrangeres
es situació administrativa irregular per
demanar la targeta sanitària?
El CatSalut els enviarà a l’adreça on la persona estigui empadronada la tarja sanitària N1
(menys d’un any d’empadronament) o tarja
sanitària N2 (més d’un any d’empadronament),
segons correspongui.

Només en el cas que no rebin la targeta sanitària hauran se seguir els següents passos:
Pas 1: anar al INSS i demanar un document
conforme no tenen dret al Sistema Nacional
de Salut (és un document sense les dades
personals).

≥≥

Pas 2: anar al CAP i omplir la “sol·licitud
d’accés al CatSalut per estrangers
empadronats que no tenen la condició
d’assegurats”, adjuntant la següent
documentació:

≥≥

• Fotocopia del passaport o del document
identificatiu
• Fotocòpia del llibre de família o un altra
documentació acreditativa dels membres
que te la família (no és necessari en tots
els casos)
• Volant d’empadronament, només en els
cassos en que les dades del municipi no es
puguin consultar en línea
• Els ciutadans dels països de la Unió
Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu
(EEE) o d’altres països amb conveni
bilateral, hauran d’adjuntar un document
del país d’origen que indiqui que no tenen
cobertura sanitària pública o privada.
La tarja sanitària tindrà 1 any de vigència i,
per tant, s’haurà de renovar anualment.

