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1.Cat@Salut, La Meva Salut  

 

La Meva Salut és un espai digital personal i intransferible, de consulta i de relació, que 

permet a la ciutadania disposar, d’una forma segura, de la seva informació personal de 

salut i d’altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut.  

La Meva Salut neix amb l’objectiu principal d’afavorir la participació i la 

coresponsabilitat dels ciutadans en la prevenció i cura de la pròpia salut. A l’hora 

pretén: 

• Esdevenir un espai on els ciutadans interactuïn en línia amb els professionals i 

el CatSalut. 

• Ser un projecte en contínua evolució amb la incorporació de noves 

informacions i funcionalitats. 

• Ser un espai propi transversal de serveis personals. 

 

1.1 Objectius de Cat@Salut, La Meva Salut 

 

Els objectius de l’eConsulta estan alineats amb el Pla de Salut 2011-2015 i amb el Model 

d’Atenció no Presencial del Departament de Salut. D’una banda, el Pla de Salut 2011-

2015 estableix: 

 

• Línia 2. Un sistema més orientat als malalts crònics el projecte 2.3. Potenciar 

l’autoresponsabilització dels pacients i dels cuidadors amb la seva salut i 

fomentar 

l’autocura, 

• Línia 5 Major enfocament cap al pacient i les famílies el projecte 5.3. Garantir 

la qualitat de la prestació i la satisfacció del pacients 

• Línia 9. Informació compartida, transparència i avaluació el projecte 9.2. 

Desplegar una xarxa multicanal de comunicació i atenció als ciutadans 

(Sanitat Respon, Canal Salut i carpeta personal de salut), amb l’objectiu 

que el ciutadà sigui més autònom, responsable i participatiu. 

 

D’altra banda, el Model d’Atenció no Presencial del Departament de Salut estableix 

els següents objectius: 

 

 Garantir, millorar i facilitar l’accés al Sistema Sanitaria Català  

 

 Oferir opcions d’atenció no presencial de part dels processos presencials buscant 

l’eficiència i comoditat  

 

 Modular la demanda assistencial de manera més eficient.  

 

 Buscar la complementarietat entre els serveis oferts i evitar duplicitats.  
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2. Què és eConsulta? 

 

L’eConsulta és una eina de consulta no presencial asíncrona entre ciutadà i professional 

de salut –en un inici se centrarà en metge i infermera– que complementa l’atenció 

presencial. Aquesta nova funcionalitat crea un nou canal de comunicació àgil per resoldre 

necessitats del ciutadà que no requereixin que professional i pacient comparteixin espai i 

temps. 

  

L’eConsulta és també una eina de comunicació segura, integrada a La Meva Salut, que 

facilitarà l’accés dels ciutadans al sistema sanitari i donarà resposta a una part de la 

demanda assistencial sense concertar entrevistes presencials, amb l’estalvi de tràmits i 

temps que això suposa per a la ciutadania i els professionals. És, per tant, una nova 

forma de comunicació entre ciutadà i professional, i que s’afegeix als canals de 

comunicació ja existents. 

 

3. Prova pilot eConsulta 

3.1 Primera fase (juliol 2015-gener 2016)   

 

Per iniciar el desplegament de l’eConsulta en l’entorn de La Meva Salut es planteja una 

prova pilot en tres dels proveïdors d’atenció primària de la ciutat de Barcelona i se 

seleccionen 9 centres d’atenció primària (11 àrees bàsiques de salut): 

 

- CAP Ramon Turró (ICS) 

- CAP Manso. EAP Via Roma. (ICS) 

- CAP Pare Claret. EAP Vila de Gràcia i EAP Joanic (ICS) 

- CAP Les Corts (CAPSE) 

- CAP Casanova (CAPSE) 

- CAP Comte Borrell (CAPSE) 

- CAP Barceloneta (PAMEM) 

- CAP Vila Olímpica (PAMEM) 

- CAP Larrard. EAP Lesseps i EAP La Salut (PAMEM) 

 

Aquesta primera fase del pilotatge s’inicia al juliol de 2015 i s’allarga fins a finals de 

gener de 2016. 

 

3.2  Segona fase (març – juny 2016)  

 

A la segona fase de pilotatge de l’eConsulta s’incorporen 75 nous centres, que junt amb 

els 11 de la primera fase suposen un total de 86 àrees bàsiques: 

 

- 19 àrees bàsiques de salut de Barcelona (afegides a les 11 de la primera fase) 

- 17 àrees bàsiques de la Metropolitana nord 

- 11 àrees bàsiques de la Metropolitana sud 

- 11 àrees bàsiques de la Catalunya central 

- 4 àrees bàsiques de Tarragona i Terres de l’Ebre 

- 3 àrees bàsiques de Lleida 

- 4 àrees bàsiques de l’Alt Pirineu 

- 6 àrees bàsiques de Girona  
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4. Operativa de l’eConsulta per a professionals: metge i infermera 

 

4.1 Donar accés a pacients 

 

Els metge i la infermera podran donar accés a eConsulta a tots els seus pacients o a 

determinats pacients.  

 

 

Tots els usuaris d’eConsulta hauran d’estar acreditats i registrats a Cat@Salut, La Meva 

Salut. 

 

4.2 Marca a ECAP d’usuaris de LMS i eConsulta 

 

A l’apartat “Dades de l’usuari” d’ECAP s’identifica amb icones LMS (La Meva Salut) i eCon 

(per eConsulta) als usuaris que hagin accedit almenys una vegada a La Meva Salut i els 

qui hagin emprat el servei d’eConsulta en una o més ocasions, respectivament. 

Les mateixes icones en blanc indiquen que s’han lliurat les credencials al ciutadà per 

accedir a La Meva Salut (LMS) i que el professional ha activat al ciutadà com a usuari 

d’eConsulta (eCon). 

 

 

4.3 Visualització d’eConsulta a ECAP 

4.3.1 Visualització com a Visita Virtual a l’apartat Visites Virtuals 

 

El professional rebrà l’avís d’una nova eConsulta en forma de Visita Virtual tipus 

“ECONSULTA”. Aquest tipus de visita tindrà associada per defecte una prioritat alta.  
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4.3.2 Visualització com a Visita Virtual a l’agenda del professional 

 

Si s’ha assignat temps a l’eConsulta (veure apartat 5. Operativa de l’eConsulta per a 

responsables d’UP), el professional visualitzarà les eConsultes a la seva agenda en el 

tram horari i amb la durada que s’hagi definit prèviament. 

 

 
 



Manual d’ús de l’eConsulta per a professionals 
2ona fase prova pilot (març-juny 2016) 

7 

4.4 Resposta d’eConsulta 

 

Tant si l’eConsulta està a l’apartat Activitat Virtual com si està integrat a l’agenda del 

professional es podrà visualitzar la consulta completa fent clic en el botó “Resolució Visita 

Virtual” o doble clic en l’eConsulta en concret.  

 

A continuació, s’obre la finestra on es visualitzen totes les eConsultes pendents de 

resposta. Es poden aplicar diferents filtres (estat, CIP, dates...). Per accedir a la pantalla 

de resposta d’una eConsulta determinada pendent de resposta, cal clicar al botó “Veure”. 

 

En clicar el botó “Veure” s’obre un apartat on el professional té accés a: 

- motiu del contacte, el missatge i la resta d’informació que el ciutadà hagi 

considerat adient en enviar l’eConsulta. 

- la fotografia del ciutadà si aquest l’ha carregat prèviament a eConsulta. 

- els diagnòstics del pacient enregistrats a la història clínica. 

- un espai per a respondre al ciutadà (“Nou missatge”). 

- textos prefixats per respondre o generar-ne de nous (     ) 

- adjuntar arxius (de fins a 5Mb) si ho considera adient. 

- generar nota al seguiment clínic i relacionar-la amb algun dels diagnòstics del 

pacient (aquesta opció estarà marcada per defecte). 

- tancar la consulta amb el pacient (aquesta opció estarà marcada per defecte). 
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L’eina d’eConsulta incorporarà el text de la consulta del ciutadà al seguiment clínic, 

indicant-ne la data i l’hora. El professional podrà eliminar la nota posteriorment si no la 

considera rellevant. 

 

 
 

4.5  Gestió i inici d’eConsulta per part del professional 

 

A més de l’accés a l’eina d’eConsulta com a Visita Virtual, el professional disposa a l’ECAP 

d’una opció de menú: Pacients – eConsulta. Té una doble funcionalitat, depenent de si hi 

ha una visita seleccionada o no: 

 

 Sense visita seleccionada: Va la pantalla de Consultes Rebudes, on es mostren les 

eConsultes pendents de resposta. 

 

 Amb una visita seleccionada (9C, 9T, 9D): en el cas que el professional vulgui 

enviar un missatge al pacient mitjançant eConsulta. El programa comprovarà que 

el professional ha activat al pacient per fer eConsulta.  

 

- Si el pacient no està activat a eConsulta, el programa mostra l’avís: 
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- Si està activat a eConsulta, es mostra la finestra per enviar el nou 

missatge. 

 
 

- El professional també pot accedir a l’enviament d’un missatge a un pacient 

fent clic a la marca eCon a l’apartat “Dades de l’usuari”: 

 

 
 

 

 

4.6 Termini de resposta de les eConsultes  

 

S’ha establert un termini de resposta per a les eConsultes d’un màxim de dos dies hàbils 

(48h).  
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4.7 Gestió de l’eConsulta en períodes d’absència del professional 

4.7.1 Activar períodes d’absència  

 

El professional podrà activar dies o períodes d’absència, en els que no podrà rebre 

eConsultes dels seus pacients. Caldrà indicar el període i un motiu d’absència que no serà 

visible pel ciutadà: 

 

 
Així mateix, podrà consultar els períodes passats en què ha definit absències: 

 

 

  
 

4.7.2 Gestió de l’eConsulta en absències imprevistes 

 

Quan no s’ha pogut preveure l’absència d’un professional determinat, es podrà accedir a 

les eConsultes pendents per Preferències de connexió: 
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4.8 Enquesta de satisfacció de l’eConsulta 
 

El professional podrà opinar sobre l’eina i el projecte d’eConsulta seguint l’enllaç de la 

pantalla Consultes Rebudes del menú Pacients-Econsulta: 

  
 

5. Operativa eConsulta per a la direcció de l’equip 

 

5.1 Funcionalitats del loguin de responsable d’UP (RUP) 

El director de l’equip d’atenció primària haurà d’activar el servei d’eConsulta per a la UP.  

 

 
 

Per defecte tots els professionals metges i infermeres s’activaran amb l’opció “seleccionar 

pacients”. Només aquells professionals que activin a alguns o tots els pacients tindran 

l’eConsulta realment actiu: 
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El director de l’equip també podrà accedir a totes les consultes sense respondre de la UP: 

 

 
També podrà consultar i definir les absències dels professionals que fan servir l’eina 

d’eConsulta, clicant el botó Absències i seleccionant el professional de la llista: 
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5.2 Parametrització d’eConsulta amb temps a l’agenda del professional (ecap 

administratiu) 

 

A l’apartat “Gestió d’agendes” de l’ECAP administratiu s’ha desenvolupat una eina que 

permet assignar temps a cada eConsulta en un tram horari concret de l’agenda del 

professional: 

 

 
 

 

A l’apartat “Gestió d’agendes” hem de seleccionar “Parametrització de Visites Virtuals”: 

 

 
 

  



Manual d’ús de l’eConsulta per a professionals 
2ona fase prova pilot (març-juny 2016) 

14 

Podrem definir els dies de la setmana en què volem definir eConsultes, l’hora d’inici i fi 

del tram horari on es visualitzaran, la durada de cada visita, i també el nombre d’hores a 

partir del qual es veuran a l’agenda del professional: 

 

 
 

 

 

En una parametrització com la que hem fet a l’exemple, tindríem 6 possibles eConsulta 

de 5 minuts de durada de dilluns a divendres. Per tant, el professional visualitzarà les 

eConsultes  a la seva agenda en el tram horari i amb la durada que s’hagi definit 

prèviament: 
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6. Operativa per a professionals d’Atenció al Ciutadà 

 

Previ a tenir accés a eConsulta, cal tenir accés a La Meva Salut ja que només es pot 

utilitzar eConsulta per mitjà de LMS. 

 

Per accedir a LMS hi ha dues vies: per certificat digital o per codi d’usuari-contrasenya. El 

certificat digital s’ha de sol·licitar a oficines d’atenció al ciutadà de la Generalitat. El codi 

d’usuari-contrasenya ja es pot demanar a tots els CAP de Catalunya. El tràmit, que és el 

que s’explica tot seguit, el duen a terme des de les unitats d’atenció al ciutadà. 

 

Fora convenient que les adreces electròniques de l’econsentiment i LMS siguin la mateixa, 

donat que eConsuta, en ser un servei de l’ECAP, utilitza el mail enregistrat a 

l’econsentiment d’ECAP per enviar l’avís al ciutadà. 

 

6.1 Tràmit per obtenir el codi d’usuari-contrasenya: assignació de credencials 

 

Les persones interessades a obtenir un usuari i una paraula de pas per accedir a la seva 

informació de salut, hauran de dirigir-se a les unitats d’atenció al ciutadà del seus 

centres d’atenció primària. 

 

Aquestes unitats seran el referent per explicar aquest recurs i els membres tindran accés 

a l’aplicació on podran acreditar-los. D’ara en endavant es coneixerà aquesta aplicació 

com a mòdul d’assignació de credencial (MAC). 

 

 
 

Mòdul d’assignació de credencial 

Aquesta aplicació com totes les altres la trobarem al portal d’aplicacions del Departament 

de Salut/CatSalut, no cal tenir cap programa instal·lat, només cal introduir l’adreça 

https://salut.gencat.cat al navegador i apareixerà la pàgina d’identificació. Per motius de 

seguretat, caldrà identificar-se amb usuari i contrasenya, per a la qual cosa caldrà fer la 

sol·licitud pertinent mitjançant el procediment estàndard d’accés a les aplicacions del 

portal. 

 

  

https://salut.gencat.cat/
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Per poder accedir a l’aplicació només caldrà fer un clic sobre l’enllaç. Trobareu un 

manual en l’apartat de documentació. 

 

 

Assignar les credencials 

Primer de tot cal cercar les dades de l’assegurat mitjançant el seu CIP i el núm. de 

document, el quals són camps obligatoris a l’aplicació. 

 

La pantalla ens validarà que les dades introduïdes estan en format correcta i que 

l’assegurat compleix els requisits següents: 

 El CIP és actiu 

 El ciutadà és major de 18 anys 

 El tipus i el número de document són els que es troben enregistrats al registre 

central de persones assegurades (RCA) 

Si no es compleix amb aquest requisits, apareixerà un missatge d’avís per pantalla i no 

permetrà continuar amb l’alta. So tot és correcta, es continuarà amb el procés. 

 

Un cop cercat l’assegurat/da, si es tracta d’una alta, cal informà les dades 

d’enviament, si ja les té enregistrades cal validar-les o modificar-les, generar la 

sol·licitud de consentiment informat i verificar les dades. 

 

Una vegada hem comprovat que la persona que està físicament allà és la mateixa que la 

dels documents presentats, marquem la casella de verificar les dades i polsem a sobre de 

la icona del PDF perquè es generi la sol·licitud de consentiment, una vegada generada 

queda marcada la icona i desapareix la marca del PDF. 
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Finalment, l’últim pas es generar les dades d’autoregistre de l’assegurat. Per tant, 

l’aplicació ens permetrà generar l’enllaç i el PIN per a l’autoregistre i enviar aquesta 

informació a través de correu electrònic i per missatge SMS. 

 

Un cop premem el botó Genera, si s’ha realitzat i generat l’enviament correctament, 

apareix un missatge a la part inferior del bloc “Sol·licitud i verificació”, tal com es mostra 

a continuació. 

 

 
 

  



Manual d’ús de l’eConsulta per a professionals 
2ona fase prova pilot (març-juny 2016) 

18 

L’enviament de les dades d’autoregistre es realitza mitjançant correu electrònic i 

missatge SMS. El missatge que rebrà l’assegurat és el següent. 

Per correu es rep l’enllaç a la pantalla d’autoregistre i per missatge SMS el PIN per 

completar l’assignació de la paraula de pas. 
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6.2 Tasques de tramitació 

 

A continuació es relacionen els passos a seguir en la gestió de recepció de les sol·licituds 

d’assignació de credencials d’assegurats/des del CatSalut per part de les UP d’AP. 

 Qui pot sol·licitar l’accés al LMS? 

Qualsevol assegurat/da que compleixi amb els requisits següents: 

- Ser major d’edat 

- Disposar de telèfon mòbil i correu electrònic 

- Disposar de CIP actiu 

- Disposar d’un document acreditatiu i que apareix al RCA 

 Com acreditar l’assegurat/da? 

S’introdueix el CIP, tipus i número de document en l’aplicació MAC, i si és la 

mateixa persona, completem amb les dades de correu i telèfon mòbil on enviar la 

informació. 

Verifiquem que la persona física és coincident amb les dades del document 

presentats i que llegeix i signa un document de consentiment d’accés a la LMS 

amb usuari i contrasenya. 

 Com formalitzar la petició de l’assegurat/da? 

Un cop acreditat l’assegurat/da, caldrà que l’interessat revisi les dades personals i 

les dades corresponents on s’efectuarà l’enviament de la confirmació d’alta. 

En cas que el sol·licitant desitgi modificar les dades d’enviament s’efectuarà 

aquest canvi per tal que les credencials siguin enviades a l’adreça electrònica i el 

número de telèfon mòbil correcte. 

 Que cal fer amb el consentiment informat? 

Un cop verificades les dades de l’assegurat/da, caldrà que el sol·licitant firmi el 

consentiment informat. És molt important assegurar-se que es firmen tots els 

consentiments informats. 

Aquest consentiment serà arxivat posteriorment a la seva firma. 

 Que rebrà la ciutadania quan demani l’accés al LMS? 

Rebrà un correu electrònic a l’adreça que ha informat amb una URL personalitzada 

que serà l’enllaç al mòdul d’autoregistre de contrasenya. També rebrà un SMS 

amb un PIN al telèfon que ha informat, aquest PIN li caldrà per poder generar la 

contrasenya. 

 Com s’autoregistra la ciutadania? 

A través del seu correu electrònic, l’assegurat rebrà un missatge de correu on hi 

haurà l’enllaç al mòdul d’autoregistre. 

A través del seu telèfon mòbil, l’assegurat/da rebrà un missatge SMS amb un PIN 

per poder formalitzar l’accés al LMS. 

En el mòdul de l’autoregistre al ciutadania haurà d’introduir el PIN que ha rebut 

per missatge SMS. El mòdul obliga al ciutadà/ana a crear una paraula de pas i 

posar un pregunta i resposta per quan se n’oblidi. 

 Quan s’accedeix al LMS? 

Un cop l’assegurat/da accedeix al mòdul d’autoregistre i modifica la seva paraula 

de pas, ja podrà accedir al LMS amb les seves credencials. 

 Cal realitzar més validacions de seguretat? 

Després que la ciutadania introdueixi les seves credencials al portal LMS haurà de 

confirmar les condicions de seguretat establertes per poder entrar al canal. 
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6.3 Altres informacions per al ciutadà 

 

Oblit de la paraula de pas 

Si l’usuari no recorda la seva paraula de pas o li ha caducat, pot anar a l’enllaç “He 

oblidat o m’ha caducat la meva paraula de pas” ubicat a la plana inicial del portal de 

LMS. 

 

Aquesta funcionalitat demana que s’introdueixi el codi d’usuari i la resposta secreta que 

s’ha indicat amb anterioritat. 

Un cop introduïdes les dades correctament es notificaran per correu electrònic i per 

missatge SMS. Hem de tornar a fer l’autoregistre d’una nova paraula de pas. Amb 

aquestes noves dades es podrà accedir de nou al canal. Si sorgeixen més dubtes o no 

s’aconsegueix modificar la paraula de pas per via telemàtica, la ciutadania podrà fer 

qualsevol consulta al 061 CatSalut Respon.  

 

Bloqueig de l’accés 

Per garantir la seguretat d’accés a les dades de l’usuari, es realitzen una sèrie de controls 

de validació. 

 Si en l’accés al LMS, l’usuari introdueix 10 vegades la paraula de pas de forma 

incorrecta, es bloqueja l’accés al portal. Podrà tornar a provar-ho al cap de 24 

hores. 

 Si durant el procés de regenerar la paraula de pas l’usuari introdueix més de 5 

vegades la resposta secreta de forma incorrecta, es bloqueja l’accés al portal. 

Podrà tornar a provar-ho al cap de 24 hores. 

 

Caducitat de la paraula de pas 

La paraula de pas té una caducitat d’un any, i fa que un cop es superi aquest període 

no es pugui accedir al LMS. 

 

Per tal d’avisar amb antelació, quan falten 15 dies per què caduqui, cada dia que 

l’assegurat accedeixi amb el seu codi d’usuari i paraula de pas, se li mostrarà un avís 

informant-lo dels dies restants per exhaurir aquest termini. S’ha de recomanar canviar la 

paraula de pas abans de superar aquest termini. 
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7. Informació per als ciutadans sobre eConsulta  

 

L’eConsulta és una eina de consulta no presencial entre el ciutadà i professional de salut 

(en un inici se centrarà en metge i infermera) que complementa l’atenció presencial. 

Aquesta nova funcionalitat ofereix un nou canal de comunicació per resoldre necessitats 

del ciutadà que no requereixin que professional i pacient comparteixin espai i temps. És, 

per tant, una nova forma de comunicació entre ciutadà i professional, i que s’afegeix als 

canals de comunicació ja existents. 

 

L’accés a eConsulta només es possible per mitjà de Cat@Salut La Meva Salut 

(lamevasalut.gencat.cat), fet que dóna la màxima seguretat i garantia de confidencialitat 

en la comunicació. D’altra banda, tota la informació i missatges d’eConsulta resten 

incorporats a la història clínica del ciutadà. 

 

Amb l’eConsulta el ciutadà pot:  

 

• Enviar consultes en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu. 

S’admeten fitxers annexos. Abans d’enviar la consulta es pot comprovar si el 

metge està en període d’absència i en cas afirmatiu se li dóna l’alternativa d’enviar 

la consulta a un altre professional del centre d’atenció primària. 

• Tenir un historial de consultes fetes i accedir-hi en qualsevol moment. 

• Rebre notificacions per mail conforme el professional ha respost la consulta i té la 

resposta disponible a La Meva Salut. El correu electrònic és el que consta a la 

informació ECAP. 

 

El ciutadà pot fer les consultes en el moment que li sigui més adient i el professional li 

respondrà en un termini màxim de 48 hores en dies laborables. D’aquesta manera, si el 

ciutadà fa una consulta dissabte al matí, la resposta com a màxim la rebrà el dimarts de 

la setmana següent.  

Cal tenir present que, en no ser un servei en línea, no està previst per a consultes 

urgents o que requereixin d’una resposta immediata. Per aquest tipus de consultes es pot 

trucar al 061 CatSalut Respon o adreçar-se directament al CAP, a un Centre d’Urgències 

d’Atenció Primària (CUAP) o un servei d’urgències hospitalàries. 

 

Per accedir a l’eConsulta, cal que sol·liciteu al vostre metge o infermera d’atenció 

primària. En les primeres fases d’implantació, tan sols determinats centres d’atenció 

primària estan inclosos en la prova pilot. Podeu consultar quins són aquests centres a 061 

CatSalut Respon. 

 

Per a qualsevol dubte o informació, us podeu adreçar al vostre centre d’atenció primària o 

a telèfon 061 CatSalut Respon. 
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1. Accedir a LMS (per paraula de pas-contrasenya) o certificat digital 

 

 

 
 

2. Aneu a la pestanya tràmits 
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3. Cliqueu sobre la icona eConsulta 
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4. Si encara no l’heu instal·lat, instal·leu-la fent un clic sobre la icona 

 

 
 

 
 

5. Si ja la teniu instal·lada, entreu-hi directament. 
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6. Un cop en aquesta pantalla, cliqueu a acceptar. 

 

 
 

 

 

 

 

7. Ja podeu fer una consulta als vostres professionals. 

 

 
 

 

 

Serveis disponibles 

 Si el professional assignat està absent, us proposarà un altre professional, que 

podreu escollir (1) 

 També podeu consultar les consultes ja fetes (2) 

 I també podeu adjuntar algun fitxer (de fins a 5Mb) si ho creieu necessari. (3) 

 Podeu incorporar alguna fotografia vostra. (4) 

 Podeu respondre l’enquesta de satisfacció de l’eConsulta; la vostra opinió és molt 

important per millorar aquest servei. (5) 

 Podeu consultar la guia d’econsulta per a la ciutadania. (6) 

 

 

 

 

1 

3 2
1 

4

 

5 6 
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Preguntes freqüents  

 

Quin és el telèfon per si cal una informació o hi ha alguna incidència tècnica? 

Telèfon d’informació i consulta: 061 CatSalut Respon us atendrà les 24 hores del dia, 365 

dies a l’any 

 

Què és el Cat@Salut La Meva Salut? 

Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital segur que permet al ciutadà, a través d'una 

identificació digital, accedir a la seva informació personal de salut, fer consultes i realitzar 

tràmits. 

  

Per què s'ha fet? 

La seva finalitat és millorar la qualitat de l'atenció, la utilització dels recursos i, per tant, 

l'eficiència del sistema sanitari públic. Aquesta eina us permet la consulta de les vostres 

dades i, per tant, vol promoure la coresponsabilitat sobre la cura de la vostra salut, ja 

que teniu accés a la vostra informació assistencial. 

 

Els professionals sanitaris, prèvia acreditació i autorització, poden compartir i consultar la 

informació de l'historial clínic de les persones que atenen, des dels diferents hospitals i 

centres d'atenció primària. D'aquesta manera, es pot evitar la repetició de proves o 

haver de demanar-vos informes si us traslladeu de localitat. 

  

Quines dades hi ha?  

La informació més important per facilitar l’atenció a la vostra salut: malalties que heu 

patit, medicaments que esteu prenent, proves diagnòstiques que us han fet i 

immunitzacions. També podeu demanar cita prèvia amb el vostre professional d’atenció 

primària, en els centres de vacunacions internacionals de l’ICS, o demanar un canvi de 

metge, trobar informació sobre les visites pendents (en fase de desenvolupament), el 

document de voluntats anticipades, la informació sobre l’espera de les intervencions 

quirúrgiques garantides pel CatSalut. En els propers mesos s’aniran incorporant nous 

serveis i tràmits, com ara la possibilitat de declarar-se donant d’òrgans i teixits. 

  

Qui hi té accés? 

La persona titular del CIP (codi d'identificació personal) que tingui un certificat digital, o 

bé que n’obtingui la contrasenya sol·licitant-la en el centre d’atenció primària. 

 

Què he de fer per accedir-hi? 

Per accedir al Cat@Salut La Meva Salut cal tenir el codi d'identificació personal (CIP) de 

la vostra targeta sanitària individual (TSI) i 

- un certificat digital, o bé 

- una contrasenya que podeu demanar al vostre centre d’atenció primària 

(CAP), presentant la targeta sanitària, identificant-vos –amb el DNI o 

document equivalent- i facilitant un telèfon mòbil i una adreça electrònica. 

 

  

Puc afegir-hi dades? 

En aquest moment no. En un futur es podran introduir dades relacionades amb la vostra 

salut de forma personalitzada. 
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D'on surten les dades del Cat@Salut La Meva Salut? 

Quan els professionals sanitaris introdueixen dades a les vostres històries clíniques del 

centre en què us atenen, mitjançant un sistema automatitzat, les dades més importants 

s'incorporen a un repositori de dades i es publiquen a la vostra història clínica compartida 

(HC3) i al Cat@Salut La Meva Salut perquè s'hi puguin consultar. 

  

Què és la història clínica compartida a Catalunya (HC3)? 

És una eina del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya on s'incorporen les 

dades més rellevants sobre la salut d'una persona. 

  

Per què s'ha fet l'HC3? 

La seva finalitat és millorar la qualitat de l'atenció dels recursos i, per tant, l'eficiència del 

sistema sanitari públic. Els professionals sanitaris, prèvia acreditació i autorització, poden 

compartir i consultar la informació de l'historial clínic de les persones que atenen, des 

dels diferents hospitals i centres d'atenció primària. D'aquesta manera s'evita la repetició 

de proves o haver de demanar informes si us traslladeu de localitat. 

  

Qui té accés a l'HC3? 

Els professionals que, prèvia autorització i acreditació, tenen accés a les dades són: 

- Els professionals sanitaris que us hagin d'atendre. 

- Els professionals dels serveis centrals de suport al diagnòstic i/o tractament de la 

persona malalta. 

- Els professionals avaluadors i auditors de la utilització i funcionalitat del sistema. 

- Els professionals d'avaluació de qualitat assistencial, planificació i/o salut pública. 

  

Què he de fer si el certificat digital és correcte però, quan introdueixo el codi 

d'identificació personal (CIP), apareix un missatge d'error? 

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. 

  

Què he de fer si vull exercir el dret de rectificació? 

Si l'error detectat a les dades que veieu al Cat@Salut La Meva Salut és de dades 

personals, de contacte i/o del vostre centre i equip d'atenció primària, cal que us poseu 

en contacte amb el vostre CAP. 

 

Si l'error detectat és a les dades d'informació assistencial, cal que contacteu amb el 

centre assistencial on heu estat atesos. 

 


