VIA OBERTA. DADES DEL REGISTRE CENTRAL DE PERSONES
ASSEGURADES DE CATSALUT
Carta de servei
Data d’actualització:05/07/2018
NOM I EMISSOR DEL SERVEI
Registre Central d’Assegurats (RCA)
CATSalut. 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 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 es el conjunt de regles (expressades amb
números i lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar a cada persona
assegurada pel CATSalut.
MODALITATS DE CONSULTA
Per poder 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 de la finalitat de les consultes, amb
l’objectiu de no requerir més dades de les necessàries.
1- 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 son les dades de l’assegurat que consten a CATSALUT.
2- 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.

1- CONSULTA D’ASSEGURATS
COM FER LES CONSULTES:
Aquesta modalitat permet consultar les dades de l’assegurat a partir de la introducció de
les dades següents:
Criteri de cerca:
S’ha de seleccionar un dels 3 criteris de cerca següents:
 Identificador Personal (CIP): Camp Obligatori. S’ha d’escriure sense espais. És la
primera línia de la targeta sanitària consistent en 14 dígits:
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:
o Un ciutadà pot tenir més d’un CIP.
o Únicament pot estar actiu un CIP per ciutadà.
o Tots els CIP associats a un individu estan enregistrats al RCA encara que
no estiguin actius.
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 Dades personals:
 Nom: Camp Obligatori
 Primer Cognom: Camp Obligatori
 Segon cognom: Camp 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 DD/MM/AAAA. Camp Obligatori.
 Sexe: S’ha de triar al desplegable. Camp Obligatori.
 Document identificador:
 Tipus de documentació: Camp obligatori. S’ha de triar entre: DNI/NIF,
Passaport, Targeta de residència comunitària, permís de residència i treball,
documents varis o NIE.
 Documentació: Camp obligatori. 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: 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)
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)
 Tipus de Procediment (finalitat): Camp Obligatori. 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 a través del formulari corresponent.
 Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient
administratiu en base al que es fa la consulta d’aquestes dades.
El format en que s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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QUINES DADES S’OBTENEN:
 Consulta d’assegurats:
 CIP vigent: Número de CIP actiu de l’assegurat consultat.
 Situació assegurat:
 A: Alta
 D: Defunció
 T: Trasllat
 F: Fusió
 Dades cobertura:
 Codi nivell cobertura:
 1: Cobertura Sanitària General amb Farmàcia Gratuïta
 3: Cobertura Sanitària General
 4: Cobertura Sanitària General excepte farmàcia
 7: Entitat Col·laboradora Cobertura Comuna Farmàcia Gratuïta
 8: Entitat Col·laboradora Cobertura Comuna
 9: Programes Interès Sanitari DS
 11: Cobertura Sanitària PAMEM Farmàcia Gratuïta
 12: Cobertura Sanitària PAMEM Farmàcia Parcial.
(PAMEM= Institut de Prestacions d’Asistencia Mèdica al Personal Municipal. És
una entitat pública participada por l’Ajuntament de Barcelona (60%) i la
Conselleria de Salud (40%) adscrita al Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), que
ofereix assistència sanitària als funcionaris)
 Cobertura: Descripció del codi nivell de cobertura.
 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:
 1: DNI / NIF
 2: Passaport
 3: Targeta de residència comunitària
 4: Permís de residència i treball
 5: Documents varis
 6: NIE
 Documentació: Número de documentació
 Adreça:
 Localitat: Nom de la localitat on consta que resideix l’assegurat
 Codi localitat: Aquest camp 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.
 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 la vivenda en format numèric.
 Porta: S’indica en número de porta de la vivenda en format numèric
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Escala: Número o nom de l’escala en cas d’haver-n’hi més d’un al mateix
portal.
Quilòmetre: S’informa només en els casos en que el domicili estigui fora del
nucli de població i es trobi a una carretera etc.

La informació que s’obtindrà és:
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2- VERIFICACIÓ D’ASSEGURATS
COM FER LES CONSULTES:
Aquesta modalitat permet verificar les dades de l’assegurat a partir de la introducció de
les dades següents:
 CIP: Camp Obligatori. S’ha d’escriure sense espais. És la primera línia de la targeta
sanitària consistent en 14 dígits:
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:
o Un ciutadà pot tenir més d’un CIP.
o Únicament pot estar actiu un CIP per ciutadà.
o Tots els CIP associats a un individu estan enregistrats al RCA encara que
no estiguin actius.
 Primer cognom: Camp Obligatori.
 Tipus de Procediment (finalitat): Camp Obligatori. 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 a través del formulari corresponent.
 Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient
administratiu en base al que es fa la consulta d’aquestes dades.
El format en que s’hauran d’introduir les dades és el següent:
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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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Cost del servei
No hi ha.
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