
 

  

 

 

 

 

 

CARPETA PERSONAL DE SALUT 
 

Informació de la teva  

salut  en un  “clic” 

 

 



 

  

Què és la Carpeta Personal de Salut ? 

És un espai virtual personal i intransferible, en un entorn tecnològic segur, 
on el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya posa a 
disposició de cadascun dels ciutadans de Catalunya les dades referents a la 
seva salut que siguin més rellevants, amb la finalitat de complir amb la idea 
que la informació mèdica és propietat del ciutadà i que aquest l’ha de tenir 
en tot moment al seu abast. 

 

Qui hi tindrà accés ? 

Hi tindrà accés solament el propi ciutadà mitjançant mecanismes de 
certificació oficial de la seva identitat i a través d’Internet. Certificats tipus 
el DNI electrònic o l’idCAT que tenen, ja, altres aplicacions (relacions amb 
organismes oficials, hisenda...) 

S’hi accedirà a través dels següents llocs web següents: 

• Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
(www.gencat.cat/salut/cps)  

• Ajuntament de Calella (www.calella.cat)  

• Corporació de Salut del Maresme i la Selva (www.salutms.cat) 

En aquesta primera fase, sols hi tenen accés els ciutadans de Calella. 

  

Què hi haurà a la Carpeta Personal de Salut ? 

En una primera etapa, els continguts de la carpeta personal seran tots els 
informes mèdics de què disposen els diferents serveis del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) que han atès en 
algun moment el ciutadà: informes d’urgències, informes d’ingressos 
hospitalaris, estat de vacunacions, medicació que li hagin receptat, entre 
d’altres. 

Progressivament s’aniran afegint altres informacions  i s’hi podran trobar les 
radiografies o exploracions radiològiques (en informe i imatge), les 
voluntats anticipades, etc. 

Actualment, la majoria dels informes dels actes assistencials realitzats en la 
zona del Maresme i la Selva Marítima i en els seus hospitals habituals de 
referència ja s’hi poden consultar. 

http://www.gencat.cat/salut/cps
http://www.calella.cat
http://www.salutms.cat


 

  

Quins avantatges té la Carpeta Personal de Salut? 

Els avantatges que pot aportar la Carpeta Personal de Salut són, entre 
d’altres: 

• Disposar de la informació medica personal, ordenada i classificada en 
un espai digital sense la necessitat d’haver de guardar informes i 
documents a la llar.  

• Tenir-la accessible des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, 
entrant senzillament a una pàgina web amb total seguretat i 
confidencialitat. 

• Poder facilitar aquesta informació a d’altres professionals 

 

En quina fase es troba? 

S’inicia  una primera fase de desplegament en el territori amb la participació 
del municipi de Calella. Aquesta primera fase ha de servir per assegurar  
que  la Carpeta Personal de Salut es pot fer extensiva a tots els ciutadans 
de Catalunya. 

Un cop feta l’avaluació del desplegament s’anirà estenent per tot el territori 
català. 

 

Qui impulsa aquest projecte? 

El promotor del projecte és la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de Salut, amb l’objectiu  d’apropar la informació mèdica 
personal  al propi ciutadà i afavorir la corresponsabilitazació i l’autogestió de 
en la cura d ela seva salut. 

Per al desplegament a la ciutat de Calella, ha demanat la col·laboració de 
l’Ajuntament de Calella i de la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva. 

 

Què s’ha de fer si s’hi vol tenir accés? 

Per tal de preservar la confidencialitat i la seguretat de les dades i la 
informació personal, s’ha optat que per tenir accés a la Carpeta Personal de 
Salut s’hagi de disposar d’un certificat digital oficial. 

 



 

  

 

 

Si opteu pel DNI electrònic recordeu que: 

1. L’haureu d’obtenir en una dependència de la Policia Nacional. 

2. Haureu d’aportar una fotografia de mida carnet. 

3. Si voleu gestionar-ho a Calella, podeu demanar hora al telèfon 
937665920. 

4. No és necessari que el vostre DNI estigui a punt de caducar. 

5. El cost és de 10,10 € 

6. Necessiteu un lector de targetes: ja sigui en el propi teclat o bé un 
d’extern amb port USB. 

7. Amb el DNI electrònic, posteriorment podreu fer altres tràmits com 
ara les declaracions de renda, tràmits amb la direcció general de 
trànsit, etc. 

 

Si opteu per l’IdCAT, recordeu que: 

1. Si us el descarregueu directament, opteu per gravar-lo en un “llapís 
USB” i procureu no guardar els certificats a l’ordinador. Sinó ho feu 
així, altres persones podrien tenir accés a la vostra informació o 
utilitzar els vostres certificats.  

2. Si no el graveu en un “llapís USB”, perdreu la possibilitat d’accés des 
d’altres llocs. 

3. L’Ajuntament de Calella habilita una oficina de registre d’IdCAT on 
podreu realitzar tots els tràmits necessaris. Aquesta oficina està 
situada a la planta baixa de l’Ajuntament, plaça de la Constitució, 
número 9. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9.00 a 
13.30 hores. 

 

Què fer en cas de dubtes o problemes? 

Si teniu dubtes o problemes amb els certificats oficials, heu de recórrer a 
les agències o delegacions emissores: 

En el cas del DNI electrònic: www.dnielectronico.es 

http://www.dnielectronico.es


 

  

En el cas de l’idCAT: www.idcat.cat 

Si teniu dubtes o problemes amb la Carpeta Personal de Salut, us podeu 
adreçar a: 

Sanitat Respon: 902 111 444 

o a la següent adreça electrònica cps@salutms.cat, que també 
trobareu a la web de l’Ajuntament de Calella o de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Seva.  

 

http://www.idcat.cat
mailto:cps@salutms.cat

