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La Meva Salut és un espai digital, personal i 

intransferible, que us permet accedir a la vostra 

informació personal de salut, fer consultes i 

realitzar tràmits electrònics, d'una forma segura i 

confidencial. 
* Sense necessitat d'haver de guardar informes i documents a casa, podeu 

tenir accés a les vostres dades sanitàries des de qualsevol lloc i en qualsevol 

dispositiu.







Podem accedir-hi a través de:

❖ APP

❖ Pàgina web



COM ACCEDIR-HI? 



Com obtenir l’App La Meva Salut

1. Anar a Play Store de la tableta o del 

telèfon mòbil.

2. Escriure a l’espai en blanc La Meva Salut

La Meva Salut

→ Icona de la Play Store



3. Clicar a la següent icona → 

4. Clicar a “INSTALAR” fins que aparegui l’opció de “ABRIR”



1. Entrar a https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t i 

escriure les dades que se us demanen.

2. Clicar a “Sol·licitar”.

3. Si les dades coincideixen amb les que consten al 

Sistema de Salut de Catalunya, rebreu un primer 

correu confirmant el vostre registre.

*Teniu en compte que de vegades tarden en enviar el correu

Nom, cognom

Com obtenir contrasenya per accedir a 

La Meva Salut Opció A (Sense haver d’anar al CAP)

https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t


4. A continuació rebreu un SMS amb un PIN

i un correu electrònic amb un enllaç.

5. Clicar a sobre de l’enllaç (les lletres de color blau).

*Teniu en compte que de vegades tarden en enviar el correu i el SMS

Nom, cognom



6. Us sortirà aquesta pantalla. 

Al primer espai en blanc heu de ficar la contrasenya que 

desitjeu. 

Al segon espai en blanc haureu de tornar a ficar la 

mateixa contrasenya per a verificar-la. 



7. Més a baix trobareu un altre espai en blanc on haureu

d’introduir el PIN que heu rebut amb el SMS.

8. Clicar a “Aceptar”.

9. A continuació sortirà una altra pantalla amb un avís 

legal, heu de clicar a “Acceptar i continuar” i ja haurà 

finalitzat la sol·licitud.

*Teniu en compte que de vegades tarden unes hores en donar-

te d’alta i surt un error de credencials



1. Anar al vostre centre d’atenció primària i sol·licitar 

l’accés a La Meva Salut.

2. Presentar la vostra Targeta sanitària i DNI o NIE.

3. Verificar les dades personals i signar sol·licitud.

4. Rebreu un correu electrònic amb un enllaç per accedir a 

la pantalla d’autoregistre i un SMS amb un PIN.

5. Mateix seguiment que l’opció A.

Com obtenir contrasenya per accedir a La Meva Salut
Opció B (al CAP)


