
 

 
 

TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (TSE) 

Només per persones que estan cobertes pel Sistema de Seguretat Social.  

Per altres sistemes públics o privats (MUFACE ISFAS...) hauran d’adreçar-se a les seves Entitats. 

Per desplaçaments a països fora de la Unió Europea que tenen conveni de SS, s’ha de fer el 
corresponent formulari de dret a l’assistència sanitària (per exemple Andorra).  

RENOVACIÓ DE LA TSE: 

Per renovar la TSE en els desplaçaments a l’estranger, no cal adreçar-se a les oficines de 
l’INSS sinó que es poden demanar per:     

 

 

 

 

Si no es pot fer: hi ha alguna incidència, s’ha perdut, s’ha d’incloure algun beneficiari o bé s’ha 

canviat d’adreça, haurà dirigir-se a alguna de les nostres oficines presentant la mateixa 
documentació que si es tractés d’una TSE inicial *  

Cal demanar sempre CITA PRÈVIA: 

 

 

 

Les TSE no es fan a l’instant: un cop demanades arriben al domicili del titular, per correu 

ordinari, en una setmana aproximadament.  

El Certificat Provisional Substitutori (per si s’ha de viatjar abans de rebre la TSE) i els formularis 
(països fora de l’UE) només es poden obtenir en les nostres oficines.  

(*) La primera vegada que es demana la TSE cal presentar la següent documentació 
(originals o fotocòpies compulsades per organisme oficial o notari) 

 DNI o NIE del titular de la SS (pare,mare, tutor...) i dels fills/es si tenen 14 anys o més. 

 Llibre de família o certificat de naixement literal o acreditació de parentiu o tutela. 

 Certificat de convivència o empadronament de l’Ajuntament de residència on 

constin el titular (pare,mare,tutor/a…) i el beneficiari (fill/a, cònjuge, parella de fet...). 

 També cal presentar la sol·licitud per a la inclusió de beneficiaris signada pel titular (si 

no fa el tràmit en persona es pot descarregar de la web www.seg-social.es on també hi 
trobarà la informació necessària) 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/AsistenciaSanitaria/index.htm 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GIRONA 

Telèfon: 901 10 65 70 
Internet: www.seg-social.es 

 

Telèfon: 901 16 65 65 
Internet: www.seg-social.es 
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