
Cobertura sanitària en viatges a l'estranger 

Les persones que es desplacen fora d'Espanya han d'assegurar-se una adequada 

cobertura sanitària: 

1. Persones cobertes per la Seguretat Social. 

1.1 Desplaçaments per Europa. 

1.2 Desplaçaments fora d’Europa. 

1.3 Centres d’atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS) de l’Institut 

Nacional de la Seguretat Social a Castelló. 

1.4 Telèfon gratuït d’informació de la Seguretat Social: 900 166 565.  

2. Persones adscrites a MUFACE.  

3. Desplaçaments a països tropicals.  

 

1. Persones cobertes per la Seguretat Social 

1.1 Desplaçaments per Europa 

Targeta Sanitària Europea (TSE). 

Aquesta targeta és individual i certifica el dret de la persona titular a rebre les prestacions 

sanitàries que siguen necessàries des d’un punt de vista mèdic, durant una estada 

temporal a qualsevol dels països integrants de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic 

Europeu i de Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la duració 

prevista de l’estada. El període de validesa consta en la Targeta Sanitària Europea. 

L’assistència sanitària es rebrà en igualtat de condicions amb els assegurats del país a 

què es desplaça. 

Es recorda que la Targeta Sanitària Europea no és vàlida si el motiu pel qual es 

desplaça a un altre estat és per rebre un tractament mèdic específic. 

Per obtindre-la cal personar-se en qualsevol dels centres d’atenció i informació de la 

Seguretat Social (CAISS) de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

1.2 Desplaçaments fora d’Europa 

Per a desplaçaments fora d’Europa és aconsellable posar-se en contacte amb un dels 

següents centres d’atenció i informació de la Seguretat Social. 

1.3 Centres d’atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS) de l’Institut Nacional 

de la Seguretat Social a Castelló 

 



NÚMERO 1 

Avinguda de la Mar, 21 

12003, Castelló de la Plana (Castelló) 

Telèfon: 964 260 630 

Fax: 964 260 412 

NÚMERO 2 

Carrer de Canalejas, 5 (El Grau de Castelló) 

12100, Castelló de la Plana (Castelló) 

Telèfon: 964 283 857 

Fax: 964 283 857 

1.4 Telèfon gratuït d’informació de la Seguretat social: 900 166 565. 

2. Persones adscrites a MUFACE 

http://www.muface.es/asistencia_sanitaria_exterior 

Més informació: 

MUFACE Castelló 

Carrer d’Alloza, número 6, 1r 

12001, Castelló de la Plana 

Telèfon: 964 759 001 

Fax: 964 750 500 

3. Desplaçaments a països tropicals: 

En els desplaçaments a països tropicals pot existir el risc de contraure determinades 

malalties com ara paludisme, febre groga etc., per això és recomanable acudir, amb 

almenys un mes d’antelació, al Centre de Vacunació Internacional. 

L’adreça a Castelló és: 

Sanitat Exterior 

Rotonda del Centenari s/n (El Grau de Castelló) 

12100, Castelló de la Plana 

Telèfon: 964 759 210 

Fax: 964 280 782 

En aquesta pàgina teniu àmplia informació al respecte: 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm 

* Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tenir instal·lat a l'ordinador el 
programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5  
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