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Què és

• Tramitació de la targeta sanitària individual (TSI).

• La targeta sanitària individual és el document que permet l’accés als
centres i serveis del sistema sanitari públic.

• Prèviament a la tramitació de la TSI cal estar empadronat. L’accés al
sistema sanitari és universal, i la TSI pot ser obtinguda per tota persona
empadronada a la ciutat, sigui quina sigui la seva situació legal.

• La TSI és d’utilitat en totes les gestions que es realitzin en els centres
sanitaris (CAP, hospitals i farmàcies) de Catalunya.

A qui està adreçat

• A totes les persones empadronades, tinguin permís de residència o no.

• Cada membre de la família ha de tenir la seva TSI, amb independència de
l’edat.

Com es realitza

• En general, la persona sol·licitant s’ha d’adreçar al centre d’atenció primària
que li correspon amb la documentació necessària i realitzar els tràmits que
li indiquin (informació als telèfons 93 482 42 20 i 93 482 42 40).

• Si disposa de contracte laboral, cal adreçar-se a l’oficina de la tresoreria
general de la Seguretat Social que li correspon (informació als telèfons
900 61 62 00 i 93 496 20 00).

• La persona que ho sol·liciti rebrà al seu domicili una TSI per a cadascuna
de les persones del nucli familiar. Si no la rep, l’ha de reclamar al centre
d’atenció primària que li correspon.
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On es pot realitzar

• Al centre d’atenció primària que li correspon. 
Telèfon d’informació: Sanitat Respon, 902 111 444.

Quina documentació cal presentar

• En general:
- Document personal identificatiu (original i còpia)
- Certificat d’empadronament
- Permís de residència (si en té)

• Si té contracte laboral:
- Document personal identificatiu
- Llibre de família
- Cartilla de la Seguretat Social

Aquesta fitxa s’ha elaborat a partir de la informació obtinguda del Manual de 
procediments per als professionals dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.


