VIA OBERTA. DADES DEL REGISTRE CENTRAL DE PERSONES
ASSEGURADES DE CATSALUT
Carta de servei
Data d’actualització:04/11/2020
NOM I EMISOR DEL SERVEI
Registre Central d’Assegurats (RCA)
CatSalut. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El Registre Central de persones Assegurades (RCA) emmagatzema les dades
personals dels assegurats per a la gestió de les targetes sanitàries
individuals (TSI).
La targeta sanitària individual (TSI) és el document que permet als
ciutadans l'accés als centres, als serveis i a les prestacions del sistema
sanitari públic. A més, la TSI facilita la identificació de forma ràpida i
correcta a través del Codi d'Identificació Personal (CIP) que està imprès a la
primera línia. El CIP és el conjunt de regles (expressades amb números i
lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar a cada persona
assegurada pel CatSalut.
Aquest servei és de gran utilitat davant la necessitat de consultar i verificar
la identitat de menors ja que l’expedició obligatòria del Document nacional
d’Identitat no és fins als 14 anys (article 2 del Reial Decret 1553/2005, de
23 de desembre, pel qual es regula l’expedició del document nacional
d’identitat i els seus certificats de signatura electrònica).
MODALITATS DE CONSULTA
Per ajustar aquest servei a les múltiples necessitats de l’Administració
pública catalana, s’han creat dues modalitats de consum, és a dir, diferents
maneres de consultar les dades del Registre Central d’Assegurats en funció
del procediment i amb l’objectiu de no requerir més dades de les
necessàries.
Consulta d’assegurats: Introduint alguna de les opcions de dades del
ciutadà objecte de la consulta (Identificador Personal, dades personals o
document identificador), la resposta que s’obté són les dades de l’assegurat
que consten a CatSalut.
Verificació d’assegurats: Introduint el CIP i el primer cognom del ciutadà
objecte de la consulta, el sistema verifica si el CIP és vigent i la situació de
l’assegurat. Únicament verifica les dades introduïdes.
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CONSULTA D’ASSEGURATS
Com fer les consultes
Aquesta modalitat permet consultar les dades de l’assegurat a partir de
dades concretes segons el criteri de cerca. Hi ha dos camps comuns als tres
criteris de cerca i que són obligatoris:
• Tipus de procediment (finalitat): S’haurà de triar en el desplegable el
tipus de procediment autoritzat per la que es vol consultar la dada. En
cas que no aparegui el tipus de procediment que necessiteu és perquè
no s’ha autoritzat la consulta per aquesta finalitat/procediment.
Haureu sol·licitar l’autorització per la consulta d’aquestes dades .
• Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu en
base al que es fa la consulta d’aquestes dades.
S’ha de seleccionar un dels tres criteris de cerca següents: Codi
d’Identificació Personal (CIP), dades personals o document identificador.
1. Codi d’Identificació Personal (CIP): Camp Obligatori.
És el conjunt de regles (expressades amb números i/o lletres) que, de
manera individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada
del CatSalut. És la primera línia de la targeta sanitària consistent en 14
dígits:

S’ha d’escriure sense espais:

AA: dos primeres lletres del primer cognom
BB: dos primeres lletres del segon cognom
S: sexe (dígit)
YY: any de naixement
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MM: mes de naixement
DD: dia de naixement
RR: dos dígits de control
T: un dígit de control
Cal tenir en compte que:
-

Un ciutadà pot tenir més d’un CIP.
Únicament pot estar actiu un CIP per ciutadà.
Tots els CIP associats a un individu estan enregistrats al RCA
encara que no estiguin actius.

2. Dades personals: totes les dades són obligatòries
-

Nom
Primer cognom
Segon cognom: és obligatori si la persona té segon cognom. En cas
de no tenir-ne, s’ha de deixar el camp en blanc.
Data de naixement: en format DDMMAAAA.
Sexe: s’ha de triar al desplegable.
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3. Document identificador: tots els camps són obligatoris
• Tipus de documentació: s’ha de triar entre: DNI/NIF, passaport,
Targeta de residència comunitària, permís de residència i treball,
documents varis o NIE.
• Documentació: S’haurà d’introduir el número d’identificació de la
persona segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una
sèrie de números i lletres segons els formats següents:
- DNI/NIF: 8 dígits numèrics + dígit de control (lletra)
- Passaport: 3 lletres + 5 dígits numèrics (en cas del passaport
espanyol)
- Targeta residència comunitària: Lletra X, Y, Z +7 dígits numèrics
+ dígit de control (lletra).
Els familiars de ciutadans espanyols o d’altres estats membres de
la Unió Europea, o d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu o Suïssa que no tinguin la nacionalitat d’un
d’aquests estats, quan es reuneixin amb el familiar o l’acompanyin
i hagin de residir a Espanya per un període superior a 3 mesos,
hauran de sol·licitar i obtenir aquesta targeta.
- Permís de residència i treball: Lletra X, Y, Z+ 7 dígits numèrics +
dígit de control (lletra)
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Es tracta d’una autorització de residència temporal i treball per
compte aliena que sol·licita un ocupador o empresari per a la
contractació d’un treballador que no es trobi ni resideixi a
Espanya. És per a ciutadans als que no els sigui d’aplicació el
règim de ciutadà de la Unió.
- Documents varis
- NIE: Lletra X, Y, Z+ 7 dígits numèrics + dígit de control (lletra)

Quines dades s’obtenen
Sigui quin sigui el criteri de cerca, les dades que s’obtenen són les mateixes,
només varia el camp “Dades sol·licitades” ja que depèn del criteri escollit.
Tot seguit teniu exemples de les pantalles que s’obtenen i una versió
imprimible de la resposta:
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Aquests són els camps que trobareu:
Consulta assegurats: CIP vigent: número de CIP actiu de l’assegurat
consultat i situació assegurat: A: Alta; D: Defunció; T: Trasllat; F: Fusió
La fusió és la situació en la qual es considera que un CIP està relacionat amb
un altre registre (el CIP vigent) perquè s’ha conclòs que tots dos fan
referència a la mateixa persona.
Dades cobertura:
- Codi nivell cobertura i descripció del nivell de cobertura: El nivell de
cobertura defineix les prestacions sanitàries públiques a les quals
tenen dret totes les persones que resideixen a Catalunya. L’assigna el
CatSalut a cada persona, en funció de la seva situació (assegurats o
beneficiaris de l’Institut Nacional de la Seguretat Social –INSS–,
afiliació a una mutualitat pública determinada, contracte de treball a
institucions i organismes europeus, impossibilitat d’accés a cap
sistema de protecció sanitària pública, etc.).
- Hi ha sis nivells diferents de cobertura sanitària, que s'incorporen a la
targeta sanitària individual amb els literals específics següents:
- Programes interès sanitari Departament de Salut
- Cobertura sanitària general
Pàgina 7

Cobertura sanitària general excepte farmàcia
Accés CatSalut segon nivell
Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013
Cobertura sanitària PMO (Oficina de Gestió i Liquidació dels Drets
Individuals de la Comissió Europea -PMO)
- Cobertura sanitària EMBL (Laboratori Europeu de Biologia Molecular EMBL)
-

Pel que fa als codis, per exemple la cobertura sanitària general té el codi 3.
Dades personals:
-

Nom: nom de l’assegurat consultat
Primer cognom: primer cognom de l’assegurat consultat
Segon cognom: segon Cognom de l’assegurat consultat
Sexe: 0, home; 1, dona
Tipus documentació i documentació (número del
identificador)
- 1: DNI / NIF
- 2: Passaport
- 3: Targeta de residència comunitària
- 4: Permís de residència i treball
- 5: Documents varis
- 6: NIE

document

Adreça:
Localitat: nom de la localitat on consta que resideix l’assegurat
Codi localitat: anirà codificat amb els codis de l’INE (7 dígits)
Districte postal: 5 dígits
Nom via: nom del carrer de la residència on consta l’assegurat
Numero via inicial: número del carrer
Número via final: camp en blanc
Tipus via: CR= carrer/ PL= plaça, etc. Podeu consultar la Taula 1
Portal: Número o nom del portal en cas d’haver-n’hi més d’un al
mateix bloc.
Indicador bis: S’indica S o N segons el número del carrer del domicili
sigui bis o no.
Pis: s’indica el pis de l’habitatge en format numèric.
Porta: S’indica en número de porta de l’habitatge en format numèric
Escala: número o nom de l’escala en cas d’haver-hi més d’un al mateix
portal
Quilòmetre: S’informa només en els casos en què el domicili estigui
fora del nucli de població i es trobi a una carretera etc.

Pàgina 8

Tot seguit, teniu el document en PDF. A la capçalera hi consta la persona
que ha fet la consulta (nom i cognoms) i les evidències de la consulta (data i
hora). Les dades que variaran seran les “Dades de la consulta” ja que
depenen del criteri de cerca escollit.
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VERIFICACIÓ D’ASSEGURATS
Com fer les consultes
Aquesta modalitat permet verificar la situació de l’assegurat.
Hi ha quatre camps obligatoris:
1. Codi d’Identificació Personal (CIP)
És el conjunt de regles (expressades amb números i/o lletres) que, de
manera individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada del
CatSalut. És la primera línia de la targeta sanitària consistent en 14 dígits:

S’ha d’escriure sense espais:

AA: dos primeres lletres del primer cognom
BB: dos primeres lletres del segon cognom
S: sexe (dígit)
YY: any de naixement
MM: mes de naixement
DD: dia de naixement
RR: dos dígits de control
T: un dígit de control
Cal tenir en compte que:
-

Un ciutadà pot tenir més d’un CIP.
Únicament pot estar actiu un CIP per ciutadà.
Tots els CIP associats a un individu estan enregistrats al RCA
encara que no estiguin actius.
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2. Primer cognom
3. Tipus de procediment (finalitat): S’haurà de triar en el desplegable el
tipus de procediment autoritzat per la que es vol consultar la dada. En
cas que no aparegui el tipus de procediment que necessiteu és perquè
no s’ha autoritzat la consulta per aquesta finalitat/procediment.
Haureu sol·licitar l’autorització per la consulta d’aquestes dades .
4. Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu en
base al que es fa la consulta d’aquestes dades.
El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent:

Quines dades s’obtenen
•
•

CIP vigent: Número de CIP actiu de l’assegurat consultat.
Situació assegurat: A: Alta; D: Defunció; T: Trasllat; F: Fusió

La informació que s’obtindrà és:
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La versió imprimible és la següent en la qual simplement es verifica que el
CIP està vigent i la situació de l'assegurat:
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Taula 1. Tipus de via
Tipus Via
AV AVINGUDA

PC PLACETA

BL BLOCS

PD PARTIDA

BR BARRI

PG PASSATGE

BX BAIXADA

PI PASSADIS

CM CAMI

PJ PUJADA

CN CANN

PL PLAÇA

CO CARRERÓ

PO POLIGON

CR CARRER

PR PARC

CS COSTA

PS PASSEIG

CT CARRETERA

PT PONT

DA DAVALLADA

PY PLATJA

DI DISSEMINAT

RB RAMBLA

DR DRECERA

RD RONDA

ES ESCALES

RI RIERA

GL GLORIETA

RV RAVAL

GR GRUPS

TO TORRENT

GV GRAN VIA

TR TRAVESSIA

JA JARDI

TS TRAVESSERA

LL LLOC

UR URBANITZACIO

MO MOLL

VD VIADUCTE

MS MASS

VI VIA

PA PAS

ZO ZONA
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