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Asistenţă 

Pentru străinii majori, fără rezidenţă legală,  indiferent dacă sunt sau nu 
înregistraţi în Cataluña, cardul sanitar actual încetează să mai fie valabil la 
30 aprilie 2013. 

Catsalut va trimite un nou card la domiciliul persoanelor înregistrate în 
Cataluña şi va fi necesar să-l reînnoiască în fiecare an. 

Persoanele care nu ar fi înregistrate în Cataluña vor primi o scrisoare  
informând despre situaţia sa şi vor trebui să se adreseze la CAP sau la 061 
CatSalut . 

 

 

 

Cum se aplică 

Prelucrare  
Cum se face prelucrarea? Cine o poate cere? Documentaţie- Unde se 

poate face? Date Preţ Organism responsabil  

Cum se face prelucrarea ? 

Pentru a cere cardul sanitar pentru prima dată trebuie să meargeti la  
Institutul naţional de Asigurare Socială (INSS), unde îti vor înmâna un 
document care specifică condiţia ta de asigurat sau de beneficiar al 
Serviciului Catalán de Sănătate. Ulterior, va trebui să meargeti la  centrul  
de asistenţă primară (CAP) care v-ar corespunde de domiciliu cu  
documentaţia necesară. 

Dacă nu ştiti ce  CAP va corespunde puteti să sunati la telefonul 061 
CatSalut Răspunde sau consultă pagina web a Institutului Catalán de 
Sănătate. 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000341&style=ciudadano&language=es#comesfatit
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000341&style=ciudadano&language=es#demanartit
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000341&style=ciudadano&language=es#doctit
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000341&style=ciudadano&language=es#potfertit
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000341&style=ciudadano&language=es#potfertit
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000341&style=ciudadano&language=es#datestit
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000341&style=ciudadano&language=es#datestit
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000341&style=ciudadano&language=es#organismetit


Cardul se va trimite prin poşta obişnuită într-un termen de 2 sau 3 
săptămâni.  

Cine îl poate cere ? 

Persoane care ar avea dovedită condiţia de persoană asigurată sau  
beneficiară a accesului la asistenţa sanitară de la Asigurare Socială. 

Persoanele străine care nu ar avea dovedită condiţia de persoană asigurată 
sau  beneficiară a accesului la asistenţa sanitară de la Asigurare Socială şi 
care întruneşte următoarele cerinţe: 

 Să fie înregistrată în orice oras din Cataluña, pe o perioadă  continuă 
de cel puţin 3 luni, imediat anterior depunerii cererii de acces la 
asistență medicală. 

 Să dovedească faptul că are venituri mai mici decât venitul minim de 
inserție, cu excepția cazului în cazul persoanelor considerate într-o 
situație specială: femeile gravide, minori, persoanelor care solicită 
protecție internațională, victimele traficului de ființe umane și altele.  

 

 

Documentaţie  

Persoanele asigurate sau beneficiare a asigurării Sociale trebuie 
să prezinte: 

 DNI sau NIE 
 Numărul de afiliere la Asigurarea Socială 
 livretul de familie sau certificatul de naştere, dacă este cazul 

Persoanele străine care nu pot nu pot fi creditate ca asigurat sau 
beneficiarii de Asigurare Socială: 

 Document al Institutului Naţional de Asigurare Socială care justifică 
faptul că nu are condiţia de asigurat sau beneficiar al Asigurării  
Sociale   

 NIE sau pașaport  
 livretul de familie sau certificatul de naştere, dacă este cazul 



 Certificatul sau declaraţia pe proprie răspundere pentru a dovedi  că 
are venituri mai mici decât venitul minim de inserție (persoanele în 
situaţii speciale nu este necesar să prezinte acest document). 

Unde se poate face? 

 Firma Sistema d'Emergències Mèdiques - Telefon 061 CatSalut                                                                                                                                                

Date 

Termen de valabilitate: 
Expiră la data indicată pe Card 
 

Preţ 

Anul 2016:Card gratuit 
Reeditarea Cardului (duplicat): 7'35 euro 

Este necesar să ceară reeditarea cardului în caz de pierdere, furt, când 
cardul s-a deteriorat sau nu funcţionează banda magnetică şi în schimbul 
nivelului de îngrijire.  De asemenea în caz de rectificare sau schimbare în 
datele care sunt în card. Dacă aceste schimbări afectează CIP (nume, gen 
şi/sau data de naşterii), noul card se va trimite gratuit. 

 

http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=1291101447&SIPAC=19980000341&v=TRAM

