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Introducció 
 

 

 
La targeta sanitària individual (TSI) és un document personal i intransferible que permet 

l’accés al sistema de salut públic de Catalunya. Per poder-la obtenir cal estar empadronat en 

algun municipi de Catalunya i s’ha de sol·licitar al centre d’atenció primària (CAP) de 

referència.  

Des de l’any 2004, gràcies al Servei Català de la Salut i a la Subdirecció General de 

Drogodependències, els professionals de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) 

poden sol·licitar al Departament de Salut la TSI per a persones  que no en disposin i que són 

ateses en els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) o en els serveis 

de reducció de danys (SRD). D’aquesta manera es pretén garantir l’accés a l’atenció 

sanitària de les persones que estan sovint en una situació d’exclusió social a conseqüència 

de la seva addicció. 

En els seus inicis, la via especial es va pensar per a les persones que volien iniciar tractament 

i que no podien obtenir la TSI, ja que no estaven empadronades en cap domicili de 

Catalunya. És per això que, en la majoria dels casos, es tracta de persones que inicien 

tractament en un CAS. Ara bé, en el registre es preveuen dos tipus més de vies d’obtenció 

de la TSI: la via excepcional i la via d’aplicació de protocols de reducció de danys (REDAN). 

Ambdues vies estan relacionades, en gran part, al fet que la persona presenta una patologia 

orgànica important que requereix una intervenció mèdica. L’aplicació de protocols de 

reducció de danys es correspon amb el fet que la persona necessiti una TSI per poder 

realitzar alguna de les intervencions sistemàtiques definides en els protocols d’actuació dels 

SRD. 
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Glossari de sigles 
 

 
ASSIR  Atenció a la salut sexual i reproductiva 

CAP  Centre d’atenció primària 

CAS Centre d’atenció i seguiment a les drogodependències 

CSM  Centre de salut mental 

REDAN Reducció de danys 

SRD Servei de reducció de danys 

TSI  Targeta sanitària individual 

XAD  Xarxa d’Atenció a les Drogodependències 
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1. Evolució del nombre 
de targetes 
sol·licitades per any  
 

 

 
A la figura 1 es pot trobar el gràfic d’evolució del nombre de TSI sol·licitades a Catalunya des 

de l’any 2004. S’hi pot observar que des de l’inici s’ha quadruplicat el nombre de targetes 

sol·licitades tot i que des de l’any 2015 sembla que s’ha estabilitzat el nombre de persones 

que demanen aquest recurs.  

En el 2020 es van sol·licitar un total de 220 TSI i no s’observen, malgrat la pandèmia, 

diferències respecte del total sol·licitat l’any anterior.  

Figura 1. Evolució del nombre de TSI sol·licitades per any 

 

 

1 
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No obstant això, a la figura 2 s’aprecien grans diferències en el nombre de targetes 

sol·licitades en funció del mes. Cal destacar un fort descens del nombre de targetes 

demanades en els mesos d’abril i maig, els més crítics de la pandèmia. 

Figura 2. Evolució del nombre de TSI sol·licitades durant el 2020 

  
 

1.1 Evolució del nombre de targetes sol·licitades per tipus de centre 

A la figura 3 es mostra el gràfic d’evolució del nombre i el tipus de servei ─sigui CAS o SRD─ 

que han fet la derivació per tal de sol·licitar la TSI.  

El nombre de centres de Catalunya que usen aquesta prestació ha anat augmentant 

progressivament, especialment entre els CAS. No obstant això, l’any 2020 ha canviat 

lleugerament la distribució del nombre de targetes sol·licitades segons el tipus de centre. El 

nombre de targetes sol·licitades a través dels CAS es manté constant, però s’aprecia un 

descens en el nombre de targetes sol·licitades des dels SRD. D’altra banda, destaquen les 

25 targetes que van ser sol·licitades des d’altres tipus de centres, un nombre notablement 

superior respecte del d’anys anteriors, en què aquesta opció era quasi inexistent. 
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Figura 3. Evolució de sol·licituds de TSI per tipus de centre que fa la sol·licitud 
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1.2 Centre sol·licitant 

A la figura 4 es detalla el nombre de targetes sol·licitades per cadascun dels centres de 

Catalunya. Com en anys anteriors, durant l’any 2020 el dos centres que han sol·licitat més 

targetes són el CAS Baluard i REDAN La Mina, amb 39 i 37 targetes sol·licitades 

respectivament. 

 

Figura 4. Nombre de TSI sol·licitades per la via especial per cada centre 
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1.3 Nombre de targetes sol·licitades per la via especial en funció del 
supòsit d’accés 

A la figura 5 hi ha el detall de l’evolució dels tres supòsits d’accés a la TSI: via inicis, via 

REDAN, via excepcional.  

Tal com es pot veure, inicialment, més del 90% de les sol·licituds es realitzaven quan la 

persona iniciava el tractament de deshabituació, però des de l’any 2008 s’aprecia un 

augment del percentatge de persones que la sol·liciten per la via dels protocols REDAN i la 

via excepcional.  

No obstant això, de les 220 targetes sol·licitades durant l’any 2020, només el 7% (n=16) es 

van sol·licitar per via excepcional i el 4% (n=8) per via REDAN, xifres, aquestes, molt inferiors 

a la d’anys anteriors. D’altra banda, en nombre absolut, el 2020 va ser un dels anys (només 

superat per l’any 2015 (n=206)) que més targetes es van sol·licitar per la via de l’inici de 

tractament -concretament 195 targetes-, que corresponen al 89% dels casos.  

 

Figura 5. Evolució de la via d’obtenció de la TSI 

 

Pel que fa els 16 casos que l’any 2020 van sol·licitar la targeta per via excepcional, se n’han 

classificat les patologies en categories per poder entendre millor les necessitats de les 

persones que la sol·liciten. S’ha trobat que el 19% dels casos (n=3) ho fan per motius 

odontològics; el 19% (n=3), per algun traumatisme o lesió; el 12% (n=2), per alguna dolència 

digestiva; el 12% (n=2), per patologies cardíaques; el 12% (n=2), per patologies del sistema 

nerviós; el 12% (n=2), per càncer; i una persona, per tal de poder accedir al centre de salut 

mental (CSM) i a la unitat d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).  D’un dels casos, 

se’n desconeix el motiu.
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2. Perfil de les persones 
que han sol·licitat la 
targeta  
 

 

 

2.1 Sexe 

El 90% (n=197) de les persones a les quals s’ha expedit la TSI per via especial són homes i 

l’11% (n = 23) són dones. 

Tot i que en els indicadors relacionats amb els usuaris de drogues és habitual que hi hagi una 

proporció més alta d’homes que de dones, el percentatge d’homes que demanen la TSI és 

força superior al d’homes que es troben en inicis del tractament (77%, inicis del tractament, 

2020), i més similar al d’altres programes, com ara el programa d’intercanvi de xeringues 

(PIX, 2020, 88% d’homes). 

 

Figura 6. Sexe de les persones a les quals s’ha expedit la TSI per via especial 
 

 

2 



 

Informe d’activitat assistencial: TARGETA SANITÀRIA INDIVIDUAL PER VIA ESPECIAL. Any 2020 

 14 de 24   

Si es mira l’evolució del percentatge d’homes i dones al llarg dels anys, pel que fa a les 

persones que han sol·licitat la TSI (figura 7), s’observa que el percentatge d’homes està al 

voltant del 90%, llevat del percentatge del rang dels anys 2012-2015, en què hi havia valors 

més similars als dels inicis del tractament. Les dades del 2020 mostren una tendència molt 

similar a la dels últims anys.  

 

Figura 7. Evolució per sexe 

 

 

Respecte al servei que sol·licita la TSI (figura 8), tenint en compte el sexe de la persona a la 

qual se li expedeix la targeta, s’observa que durant el 2020 el 57% de les derivacions les ha 

realitzat un CAS, tant en homes com en dones. Es vol destacar que el percentatge de 

sol·licituds realitzades des dels SRD és superior entre les dones (39% dones; 30% homes). 

També se subratlla que aquelles sol·licituds fetes en altres centres corresponen, 

majoritàriament, a homes (12% homes; 4% dones). 
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Figura 8. Tipus de centre que fa la sol·licitud de la TSI segons el sexe de la persona a la qual 

s’ha expedit la TSI 
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2.2 Edat 

L’edat mitjana de les persones que van fer ús d’aquest servei l’any 2020 és de 37,6 anys 

(desviació estàndard (DE) de 8,5; mediana 38,4). Pel que fa als homes, la mitjana és de 37,4 

anys (DE de 8,4; mediana 38,0); i pel que fa a les dones, és lleugerament superior al 39,2 

(DE de 8,4; mediana 40,0). 

A la figura 9 es mostren els grups d’edat de les persones que han sol·licitat la TSI durant l’any 

2020. S’hi pot observar que la majoria de persones, concretament el 38%, tenen entre els 30 

i els 49 anys. 

 

Figura 9. Edat de les persones a les quals s’ha expedit la TSI per la via especial 
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Si es té en compte el sexe congruentment amb la mitjana i la mediana presentades, les 

dones són més grans que els homes -la mitjana d’edat de les dones és 1,6 anys superior-. 

Més del 78% de les dones tenen entre 30 i 49 anys -un 44% de les dones es concentra en la 

franja d’edat de 40-49 anys. Només un 13% de les dones tenen menys de 29 anys. Els 

homes que han sol·licitat la targeta durant el 2020 són lleugerament més joves -el grup de 30 

a 39 anys concentra el 39% dels homes i el de 40 a 49 anys, el 32%.  

 

Figura 10. Edat de les persones a les quals s’ha expedit la TSI per la via especial segons 

sexe 
 

 
 
 

Pel que fa al tipus de centre (figura 11) s’observa una distribució similar tot i que les persones 

més joves (entre 18 i 24 anys) són principalment derivades des dels CAS. Les persones 

derivades d’altres centres no presenten grans diferències segons edat. 
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Figura 11. Edat de les persones a les quals s’ha expedit la TSI per via especial segons tipus 

de centre 

 

Respecte a l’evolució de l’edat de les persones que sol·liciten la TSI (figura 12), es pot veure 

que a mesura que passen els anys va augmentat l’edat d’aquestes persones. Així doncs, el 

rang de persones de 40 a 49 anys cada vegada és superior i el rang de 18 a 24 cada vegada 

és inferior. Malgrat aquesta tendència d’envelliment, en el 2020 s’aprecia un augment de 

sol·licituds entre el grup de joves de 25 a 29 anys respecte als darrers anys. 
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Figura 12. Evolució de l’edat 
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2.3 Nacionalitat  

Pel que fa a la nacionalitat, es presenten dades agregades per subcontinents i es diferencia 

l’Estat espanyol de la resta d’Europa (figura 13). De les 220 targetes sol·licitades el 2020, el 

19% (n=42) són persones amb nacionalitat espanyola; el 24% (n=51) són de països 

membres de la Unió Europea; el 23% (n=49), de països europeus no membres de la Unió 

Europea; el 20% (n=43), d’algun país africà; el 7% (n=15), d’algun país asiàtic; i el 8% 

(n=17), d’algun país d’Amèrica. Només hi ha tres casos dels quals es desconeix la 

nacionalitat. 

 

Figura 13. Mapa amb la nacionalitat de les persones a les quals s’ha expedit la TSI 

 

 

Si s’analitza la nacionalitat d’aquestes persones segons el sexe (figura 14), veiem que, en el 

cas de les dones, el 48% (n=11) de les targetes sol·licitades corresponen a dones amb 

nacionalitat espanyola. La resta majoritàriament es distribueixen entre països membres de la 

Unió Europea (22%, n=5), d’Amèrica (22%, n=5) i d’algun país asiàtic (4%, n=1). 

En canvi, en el cas dels homes hi ha més diversitat. El 25% dels homes (n=49) són de països 

europeus no membres de la Unió Europea; el 23% (n=46), de països membres de la Unió 

Europea; el 22% (n=43), d’algun país africà; el 16% (n=31) de nacionalitat espanyola; el 7% 

(n=14), d’algun país asiàtic; i el 6% (n=12), d’algun país d’Amèrica. 
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Figura 14. Mapa amb la nacionalitat de les persones a les quals s’ha expedit la TSI segons 

sexe 

 

  



 

Informe d’activitat assistencial: TARGETA SANITÀRIA INDIVIDUAL PER VIA ESPECIAL. Any 2020 

 22 de 24   

2.4 Regió sanitària 

A continuació es mostra un mapa de Catalunya amb el nombre de TSI sol·licitades segons la 

regió sanitària de les persones. A la figura 15 es pot observar que el 89% (n=196) de les 

persones són de la Regió Sanitaria Barcelona; el 6% (n=15), de la Regió Sanitaria Camp de 

Tarragona; el 0,5% (n=1), de la Regió Sanitaria Lleida; l’1% (n=3),  de la Regió Sanitària 

Catalunya Central; l’1% (n=3), de la Regió Sanitària Girona; i el 0,9% (n=2), de la Regió 

Sanitària Alt Pirineu i Aran. 

 

Figura 15. Mapa amb el nombre de persones a les quals s’ha expedit la TSI segons regió 

sanitària 
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2.5 Regió Sanitària Barcelona 

Si posem el focus a la Regió Sanitària Barcelona, veiem que gairebé totes les TSI sol·licitades 

corresponen a la ciutat de Barcelona. 

 

Figura 16. Mapa amb el nombre de persones a les quals s’ha expedit la TSI a la Regió 

Sanitària Barcelona 
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