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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
10326 Reial decret 702/2013, de 20 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 

183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària individual.

La targeta sanitària individual es defineix, a l’article 57 de la Llei 16/2003, de 28 de 
maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, com un document administratiu 
que acredita determinades dades del seu titular i facilita l’accés dels ciutadans a les 
prestacions del Sistema Nacional de Salut. La mateixa Llei estableix que, sense perjudici 
de la seva gestió per les comunitats autònomes i l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, en 
els seus respectius àmbits territorials, les targetes han d’incloure, de manera normalitzada, 
les dades bàsiques d’identificació del titular de la targeta, del dret que l’assisteix en relació 
amb la prestació farmacèutica i del servei de salut o entitat responsable de l’assistència 
sanitària. Així mateix, es preveu que els dispositius que les targetes incorporin per 
emmagatzemar la informació bàsica i les aplicacions que la tractin han de permetre que la 
lectura i la comprovació de les dades sigui tècnicament possible en tot el territori de 
l’Estat.

D’altra banda, la mateixa Llei 16/2003, de 28 de maig, encarrega al Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la generació d’un codi d’identificació personal únic per 
al Sistema Nacional de Salut, mitjançant el desenvolupament d’una base de dades que 
reculli la informació bàsica dels usuaris del Sistema Nacional de Salut, de manera que els 
serveis de salut disposin d’un intercanvi d’informació sobre la població protegida, 
mantingut i actualitzat pels mateixos integrants del sistema. D’aquesta manera es 
possibilita el compliment de l’article 4.c) de la Llei esmentada, que estableix que els 
ciutadans tenen dret a rebre per part del servei de salut de la comunitat autònoma en què 
estiguin desplaçats, l’assistència sanitària del catàleg de prestacions del Sistema Nacional 
de Salut que puguin requerir, en les mateixes condicions i idèntiques garanties que els 
ciutadans residents en aquesta comunitat autònoma.

Per donar compliment a les previsions de la Llei 16/2003, de 28 de maig, es va 
promulgar el Reial decret 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària 
individual, que preveu la normalització necessària de les dades bàsiques i la disponibilitat 
de la lectura, en tot el territori de l’Estat, dels dispositius que incorporin les targetes per 
emmagatzemar la informació. Així mateix, desenvolupa la creació de la base de dades de 
població protegida pel Sistema Nacional de Salut i el procés d’assignació i característiques 
del codi d’identificació personal del Sistema Nacional de Salut (d’ara endavant CIP-SNS).

Per la seva banda, el Reial decret llei 9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la 
millora de la qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la 
consolidació fiscal, i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per al 2011, preveu, 
a l’article 5, en relació amb la targeta sanitària individual, que, a fi d’articular de manera 
homogènia les previsions de l’article 57 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, el Govern, en 
coordinació amb les administracions sanitàries, ha d’establir el format únic i comú de 
targeta sanitària vàlid per a tot el Sistema Nacional de Salut. A fi de desplegar el que 
disposa el Reial decret llei 9/2011, de 19 d’agost, el Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut, en la seva reunió de 29 de febrer de 2012, va aprovar el projecte de 
format únic i comú de targeta sanitària individual vàlid per a tot el Sistema Nacional de 
Salut.

En la tramitació d’aquesta norma s’han consultat i han emès informe les comunitats 
autònomes, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i el seu Comitè 
Consultiu. Igualment ha estat sotmesa a l’informe previ de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord 
amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 20 de setembre de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula 
la targeta sanitària individual.

El Reial decret 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària 
individual, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Dades bàsiques comunes i especificacions tècniques de la targeta 
sanitària individual.

1. Per tal de disposar de dades normalitzades de cada persona, en la seva 
condició d’usuària del Sistema Nacional de Salut, independentment del títol pel 
qual accedeix al dret a l’assistència sanitària i de l’administració sanitària emissora, 
totes les targetes sanitàries incorporen una sèrie de dades bàsiques comunes i 
estan vinculades a un codi d’identificació personal únic per a cada ciutadà en el 
Sistema Nacional de Salut.

2. Les dades bàsiques que s’han d’incloure a l’anvers de la targeta sanitària 
són:

a) Identitat institucional de la comunitat autònoma o entitat que l’emet.
b) Els rètols de “Sistema Nacional de Salud de España” i “Tarjeta Sanitaria”.
c) Codi d’identificació personal assignat per l’administració sanitària emissora 

de la targeta (CIP-AUT).
d) Nom i cognoms del titular de la targeta.
e) Codi d’identificació personal únic del Sistema Nacional de Salut (CIP-SNS).
f) Codi d’identificació de l’administració sanitària emissora de la targeta.

3. En els supòsits en què així ho autoritzi la llei, ateses les necessitats de 
gestió de les diferents administracions sanitàries emissores, es poden incorporar a 
més a la targeta sanitària el número del document nacional d’identitat del seu titular 
o, en el cas d’estrangers, el número d’identitat d’estrangers, el número de la 
Seguretat Social, la data de caducitat de la targeta per a determinats col·lectius o el 
número de telèfon d’atenció d’urgències sanitàries, tots en format normalitzat. 
Igualment es pot incloure una fotografia del titular de la targeta sanitària.

4. A instància de part, o d’ofici en les administracions sanitàries que així ho 
prevegin en la seva normativa, en l’angle inferior dret de la targeta sanitària s’han 
de gravar, en braille, els caràcters de les inicials de targeta sanitària individual 
(TSI).

5. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb les comunitats 
autònomes i altres administracions públiques competents, ha d’establir els requisits 
i els estàndards necessaris sobre els dispositius que les targetes incorporin per 
emmagatzemar la informació bàsica, i les aplicacions que les tractin han de 
permetre que la lectura i la comprovació de les dades sigui tècnicament possible en 
tot el territori de l’Estat.

6. Les característiques específiques, les dades normalitzades i l’estructura de 
la banda magnètica de la targeta sanitària individual s’han d’adaptar a les 
especificacions que figuren a l’annex.»

Dos. Es modifica l’article 8, que queda redactat de la manera següent:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 238  Divendres 4 d'octubre de 2013  Secc. I. Pàg. 3

«Article 8. Col·lectius assegurats a través de règims especials.

A cada titular i beneficiari assegurat a través de règims especials se li ha 
d’expedir una targeta sanitària, amb les adequacions derivades de les 
característiques d’aquests règims d’assegurament, amb suport informàtic, amb les 
característiques bàsiques que es defineixen en aquest Reial decret inclosa 
l’assignació d’un codi d’identificació personal del Sistema Nacional de Salut. Les 
dades d’aquesta targeta sanitària s’han d’incorporar al sistema d’intercanvi 
d’informació que proporciona la base de dades de població protegida del Sistema 
Nacional de Salut.»

Tres. S’incorpora un annex amb la redacció següent:

  

  
 
 

ANNEX 

1. Anvers 
 
Model sense fotografia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Model amb fotografia

Descripció:

Angle superior esquerre: imatge institucional de l’administració sanitària 
emissora o fotografia del titular de la targeta sanitària.

Franja superior o universal:

1a línia (a la dreta): SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA (Arial 
Narrow, 9 pt, negreta). Rètol.

2a línia (a la dreta): Tarjeta Sanitaria (TNRoman, 10 pt, negreta). Rètol.
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Franja mitjana:

Entre la segona línia de la franja superior i la primera línia de la franja inferior 
s’ha d’incloure la imatge institucional de l’administració sanitària emissora de la 
targeta en el cas que a l’angle superior esquerre se situï la fotografia del titular.

Franja inferior

1a línia: BGKX004499816015 (TNRoman, 11 pt, negreta).
(Codi d’identificació personal assignat per l’administració sanitària que emet la 

targeta)
2a línia: Addicionals
———————————————————————————————————
DNI/NIE          Núm. SS                  Data caducitat                  Telèfon urgències
98979695R     58/68752834/56      02/16                                 999 999 999

(TNRoman, 9 pt, normal)

– Format DNI: vuit dígits i lletra de control.
– Format NIE: lletra inicial, set dígits i lletra final de control.
– Format Número Seguretat Social: dotze dígits, dos de província, vuit d’ordre i 

dos de control.
– Format Data de caducitat: mm/aa.
– Format Telèfon: màxim nou dígits.

3a línia: NOMBRE APELLIDO PRIMERO APELLIDO SEGUNDO

(TNRoman, 9 pt, negreta).
(Fins a 40 caràcters, si en té més el punt de truncat seria l’últim caràcter. Si són 

necessaris més caràcters s’ha de minorar el tipus de lletra respectant en tot cas la 
inclusió de les dades en una única línia).

CIPSNS CITE TSI

4a línia: BBBBBBBBQR648597 80724000122 Braille

(Tots dos codis NTRoman, 9 pt, negreta) (si escau).
CIPSNS: 16 caràcters alfanumèrics.
CITE (Codi administració sanitària emissora de la targeta): onze dígits (segons 

norma UNE-EN 1387:1997) en l’ordre següent:

– 2 dígits: àrea d’activitat (80).
– 3 dígits: codi país norma ISO 3166.
– 5 dígits: codi de l’entitat que emet la targeta.
– 1 dígit de control.
_______________________________________________________________

Angle inferior dret: a instància de part, o d’ofici en les administracions sanitàries 
que així ho prevegin en la seva normativa, s’han de gravar en braille els caràcters 
de les inicials de targeta sanitària individual, seguint la norma UNE-EN 1332.1:2010, 
en la seva part 5 de març de 2006.

_______________________________________________________________

2. Revers:

Banda magnètica amb tres pistes:

Pista 1 alfanumèrica:

– CIP-xx assignat per l’administració sanitària emissora de la targeta.
– CIP-SNS únic assignat pel Sistema Nacional de Salut.
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– Codi de l’administració sanitària emissora (dos dígits, el programari de lectura 
converteix aquest codi al CITE que figura a l’anvers de la targeta).

– Nom i cognoms del titular.

Pista 2 numèrica: lliure.
Pista 3 regravable.

3. Característiques específiques:

Mida de la targeta: ID1 seguint els estàndards ISO 7810 de 1985.
Si la targeta incorpora xip la seva ubicació s’ha d’atenir a la norma UNE-EN 

1387:1997.
Banda magnètica, d’alta coercitivitat, de lectura-escriptura, amb tres pistes, 

norma ISO 7811 de 1985.

Disposició addicional única. Substitució de targetes sanitàries individuals.

El procés de substitució de les targetes actuals s’ha de portar a terme de manera 
progressiva, amb motiu de la seva renovació per qualsevol causa o de noves emissions, i 
ha d’estar finalitzat abans de cinc anys comptats a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret, sempre que les disponibilitats pressupostàries de les diferents 
administracions públiques competents ho permetin.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 20 de setembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ANA MATO ADROVER
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