
   

CERTIFICAT DE NAIXEMENT 

Des de l’hospital es pot fer la sol·licitud d’inscripció del vostre fill al Registre Civil.  

El vostre llibre de família queda actualitzat amb el literal de naixement que heu rebut. 

En cas que no vulgueu o no pugueu acollir-vos a aquest procediment (veure els supòsits al dors 
d’aquest document), haureu d’anar al Registre Civil i presentar la documentació requerida per a 
cada cas. 

INSCRIPCIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 

Per tal que el vostre fill/a tingui cobertura sanitària s'ha d'inscriure com a beneficiari d'un titular afiliat 
a la Seguretat Social o bé a la Mutualitat que us correspongui. 

Si disposeu de Certificat digital o sistema cl@vefirma (cal demanar-lo a l’INSS), la inscripció es pot 
fer per internet al web "La teva Seguretat Social", no és necessari aportar cap altre document, ja 
que la Seguretat Social ja comprova la informació del nadó al Registre Civil.  

En cas contrari heu de demanar cita prèvia a l’INSS (Plaça del Titit), cal portar el llibre de família o 
certificat literal de naixement, el certificat d’empadronament i el DNI del pare/mare (amb el que hagi 
de constar com a beneficiari). En el cas d’estrangers cal portar el permís de residència del 
pare/mare, i el permís o sol·licitud de permís del nen/a. 

---Per sol·licitar el certificat d’empadronament només cal anar a l’ajuntament amb el llibre de família 
o certificat literal de naixement i, el DNI del pare o la mare.  

SOL·LICITUD TARGETA SANITÀRIA I ASSIGNACIÓ DE PEDIATRA 

Us heu de dirigir a la Un. Atenció a la Ciutadania del CAP Dr. Sarró amb la següent documentació: 

- Document Acreditatiu del dret a l’Assistència Sanitària (Oficina de l’INSS)- (original) 

- Llibre de família o Certificat literal de naixement.   –  (original) 

- Certificat d’empadronament  (original) 

 

 
L’horari d’aquest servei és: 

de 08:00 a 09:30 h 

de 12:00 a 16:30 h  i 

de 19:00 a 20:00 h 

 

Si entreu al nostre bloc 

http://capvallsics.wordpress.com/ 

 podeu trobar aquest full informatiu, i també un accés directe per a 
entrar a la web de l’ INSS i demanar cita prèvia. Consulteu la 

pestanya del bloc amb el nom de  

“Processos administratius”  

 
Nota: Al demanar l’assignació de pediatra, cal demanar hora per la primera revisió del nadó, a 
l’administratiu o a la infermera de pediatria segons sigui el cas, o trucant al telèfon 977602000. 

   -- A la visita és important portar l’informe d’alta de l’hospital -- 

SI LA MARE TREBALLA, REP PRESTACIÓ PER ATUR O ESTÀ INSCRITA A L’OTG / INEM 

Dirigir-vos a l’oficina de la Seguretat Social, a l’INSS,  per demanar l’informe de maternitat (baixa de 
maternitat) amb la Targeta sanitària, el DNI, llibre de família o certificat literal de naixement, el 
certificat d’empresa (si es autònoma 2 últims rebuts) i el núm. de cte. del banc.  

- Aquesta sol·licitud també es troba a la pàg web de l INSS. 

 Si la mare tenia la baixa laboral, caldrà anar primer al seu metge de capçalera per demanar 
l’alta, amb data del dia anterior al part. 

 Institut Català de la Salut 

EAP Valls Urbà 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL TRAMITAR DESPRÉS 

DEL NAIXEMENT D’UN FILL 



 


