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 QUE ÉS ? 

• La carpeta La Meva Salut es un espai: 

– DIGITAL 

– PERSONAL 

– INTRANSFERIBLE 

– SEGUR 

– CONFIDENCIAL 

– INFORMATIU 

– DE REGISTRE (properament) 

 



• Que a partir d’una identificació digital permet a 
la ciutadania 

–L’accés de forma organitzada a la 
informació personal rellevant de la seva 
salut que es troben a les històries 
clíniques dels centres sanitaris de la 
xarxa públicacs i d’algunes bases de 
dades centrals del sistema sanitari de 
Catalunya.  

–Fer consultes de forma segura 

–Realitzar tràmits electrònics 
 

 



Requisits per poder accedir 
               Majors de edat legal (18 anys) 

 

                Targeta Sanitaria Individual(TSI) activa 

 

                               DNI o NIE 

 

              Anar personalment al Centre d’Assistència     

                 Primària (CAP) de referència (per domicili) 

No es pot tramitar per un tercer amb una autorització 
normal té que ser sempre amb un PODER NOTARIAL  
o el DOCUMENT D’INCAPACITAT de la persona on 
s’exposi qui és el seu representant legal 

 



Requisits per poder accedir 
 

 

             Telèfon mòbil per rebre un SMS 

 

               Adreça activa de correu electrònic  

 

              Dispositiu mòbil amb accés a Internet 

 



 
Acreditació 

 - S’ha de facilitar novament el correu 
electrònic i el telèfon mòbil (no agafa les 
dades directament de la resta 
d’aplicacions del CAP 

 

- S’ha de signar la sol·licitud de 
consentiment amb l'objectiu de poder 
generar les vostres dades d'autoregistre, 
us entregaran una cópia de la sol·licitud 
signada 



Acreditació 

- En finalitzar l'acreditació, rebreu un 
correu electrònic amb l’enllaç per accedir 
a la pàgina d’autoregistre 

 

- En el telèfon, mitjançant un SMS (± 4 
segons) el codi d’activació (PIN) per tal de 
completar el procés d'assignació de 
credencials. 

 



Autoregistre  

• La pantalla d'autoregistre us permetrà introduir la 
contrasenya que desitgeu per tal d'accedir a La 
Meva Salut, així com indicar una pregunta i 
resposta de seguretat que se us demanarà 

(trucant al  061) en cas de oblidar la contrasenya. 

 

• Un cop accediu a La Meva Salut tindreu la 
possibilitat, si voleu, de modificar la contrasenya 
i/o les dades de seguretat (pregunta i resposta). 

 



Autoregistre  

- La contrasenya ha de tenir 8 dígits i com a mínim 1 
lletra en majúscula, 1  lletra amb minúscula i 1 signe 
. , ; “  * ( ) ¿ ? ! ¡ - _ % ^[ ] { } 

 

- L’usuari/a  ha d’activar-lo en un termini de 4 dies 
sinó caduca, aleshores ha de tornar a realitzar el 
tràmit de sol·licitar l’accés. 

- Pot tornar-lo a activar telefònicament al 061 o al 
CAP sempre que no canviï cap dada. 

- Si canvia alguna dada té que tornar a tramitar-lo 
des del centre. 

 



Contrasenya 

PIN 

Pregunta 

Resposta 



Caducitat 
 • La vostra contrasenya té una caducitat d'un 

any, provocant que un cop es superi aquest 
període no pugueu accedir a La Meva Salut. 
Per tant, recordeu canviar la contrasenya 
abans de superar aquest termini. 

 

• Per tal d'avisar amb antelació, quan faltin 15 
dies per a que es caduqui, cada dia que 
accediu amb el vostre codi usuari i 
contrasenya, es mostrarà un avís informant-
vos dels dies restants per exhaurir aquest 
termini. 

 



Accés bloquejat temporalment 
 • Per garantir la seguretat d'accés a les 

vostres dades, es realitzen una sèrie de 
controls de validació. 

 

• Si introduïu 10 vegades la vostra 
contrasenya de forma incorrecta, es 
bloquejarà temporalment (24 hores) el seu 
accés a La Meva Salut. 

–Contactar 061, us demanaran la pregunta-
resposta de seguretat 

 



Regenerar contrasenya 
• En el cas que no recordeu la vostra contrasenya, hi ha la 

possibilitat de tornar-la a generar. 

 

• En aquest cas, el sistema us demanarà introduir el vostre 
codi d'usuari (CIP). 

 

• Si les dades introduïdes són correctes, el sistema us 
demanarà introduir la resposta de seguretat que s’haurà 
informat durant el procés d'autoregistre. 

 

• Finalment, si tot és correcte, s'enviarà a l'assegurat un 
correu electrònic amb l'enllaç per a l'autoregistre i un 
missatge SMS per telèfon mòbil amb el PIN assignat. 
  



Regenerar contrasenya 

• Tanmateix, si durant el procés de 
regenerar la vostra contrasenya introduïu 
més de 5 vegades la resposta secreta de 
forma incorrecta, es bloquejarà 
temporalment (24 hores) el seu accés 
a La Meva Salut. 

–Contactar 061, us demanaran la 
pregunta-resposta de seguretat 

 



Accés donat de baixa 
 

• En cas de que l’accés estigui 
donat de baixa, contacteu amb 
CatSalut Respon al telèfon 061. 
 



No funciona l’accés amb el DNI Digital 

• En aquest cas no hi ha coincidència entre el 
vostre DNI del certificat i el DNI del registre 
central de persones assegurades del Servei 
Català de la Salut. Per solucionar aquest 
problema, cal que us adreceu al vostre CAP o 
bé truqueu al 061 CatSalut Respon.  

 



 



 

DENTAL 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 





 



 



• Enllaç:  https://lamevasalut.gencat.cat/ 

https://lamevasalut.gencat.cat/
https://lamevasalut.gencat.cat/


Moltes Gràcies 


