
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 29/09/2011 

 

Servizo de Tarxeta Sanitaria e Acreditación Persoal 

Subdirección xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento 

Dirección xeral de Innovación e Xestión de Saúde Pública 

 

 

“A información contida neste documento é propiedade da Consellería de Sanidade, o seu contido non poderá 

 ser usado nin reproducido para ningún fin distinto ó que provocou a xeración do mesmo.”

PROTOCOLO DE TRABALLO  

PARA A XESTIÓN DAS PERSOAS  

SEN RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES (PSR)  

E DAS QUE SE ATOPAN  

EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO (Código 29) 

 
(Orde do 5 de setembro de 2011 pola que se actuliza o procedemento para o 

recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria por parte das  persoas sen recursos 
económicos suficientes e daquelas que se encontran en situación de desemprego) 

Dirección xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública 
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A Orde de 5 de setembro de 2011, actualiza o procedemento para o recoñecemento do 
dereito á asistencia sanitaria por parte das persoas sen recursos económicos suficientes (PSR) e 
das persoas que se atopan en situación de desemprego (Código 29), por este motivo é 
necesario ter en conta as seguintes consideracións: 

 

Poderán solicitar o recoñecemento á asistencia sanitaria nos centros de saúde: 

 

A. Os traballadores que están en situación de desemprego, e desexen conservar a 
súa tarxeta sanitaria como titulares do seu propio número de afiliación. (Código 29) 

 

Requisitos: 

1. Ter entre 18 anos e a idade oficial de xubilación. 

2. Ter estado como traballador activo ou agotada a prestación ou o subsidio de 
desemprego no período comprendido nos 12 meses anteriores á solicitude. 

3. Estar empadroado nun concello de Galicia. 

4. Ser demandante de emprego en Galicia. 

5. No caso dos emigrantes que están tramitando o subsidio na oficina de emprego, a 
documentación que acredite esta situación. 

 

Documentación 

Toda a documentación (sempre orixinais e en vigor), debe ser comprobada no centro 
de saúde e NON será remitida á Unidade provincial de Tarxeta Sanitaria EXCEPTO no caso dos 
emigrantes que están tramitando o subsidio na oficina de emprego, que é necesario que toda  
sexa remitida á Unidade provincial de Tarxeta Sanitaria. 

 

 Titulares 

1. Documentos identificativos: DNI, tarxeta de identidade de estranxeiro TIE (permiso de 
residencia), pasaporte ou outro documento identificativo oficial. 

2. Certificado/volante conxunto de empadroamento nun concello de Galicia (solicitude 
por primeira vez de tarxeta sanitaria ou estar de baixa por emigración). 

3. Número da Seguridade Social.  

4. Tarxeta de demandante de emprego, mellora de emprego, calquera documento que 
acredite a condición de demandante (vía telemática, certificado acreditativo…). 

5. No caso de ser presentada a solicitude por un titor ou persoa autorizada:  

- Fotocopia do DNI, TIE ou pasaporte. 

- Documento acreditativo da titoría legal ou orixinal da autorización específica para este 
caso do solicitante. 

 Inclusión Beneficiarios 

A. No momento da solicitude 

1. Todas aquelas persoas que figuren como beneficiarios na base de datos de Tarxeta 
Sanitaria, e o solicitante declara que seguen cumprindo os requisitos de beneficiarios. 
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Se algún dos beneficiarios no momento da solicitude do titular estivesen de alta na 
Seguridade Social con un traballo temporal, poderán tamén optar á susbcribir a asistencia 
polo código 29. 

B. Con posterioridade á concesión do código 29. 

1. Recén nados: libro de familia ou documento que acredite o parentesco 

2. Resto dos beneficiarios:  

- Libro de familia ou documento que acredite o parentesco 

- Certificado conxunto de empadroamento (só no caso de solicitude inicial ou por estar 
de baixa por emigración). 

- A partir dos 14 anos (inclusive) é necesario a presentación do documento 
identificativo: DNI, tarxeta de identidade de estranxeiro TIE (permiso de residencia), 
pasaporte ou outro documento identificativo oficial. 

 

Procedemento no centro de saúde/Unidade provincial de Tarxeta Sanitaria 

1. As solicitudes e a documentación requerida será presentada no centro de saúde que 
corresponda por lugar de residencia. 

2. O centro de saúde terá que preguntar ao cidadán se ten cotizado nos 12 meses 
anteriores á solicitude, como traballador en activo ou se estivo cobrando prestacións ou 
subsidio de desemprego, e tratará de confirmalo telefónicamente a través da súa Xerencia de 
Atención Primaria, da Unidade provincial de Tarxeta Saniaria, ou da Unidade de Apoio a 
Tarxeta, comprobando na base de datos da Seguridade Social. (1) 

3. O centro de saúde procederá a realizar un TS1 ou TS4, segundo corresponda, na 
aplicación e facilitaralle unha copia selada ao cidadán. 

4. No caso dos emigrantes que están tramitando o subsidio na oficina de emprego, 
remitirán toda a  documentación á Unidade provincial de Tarxeta Sanitaria correspondente: 

 - Modelo de solicitude do Código 29 (Ver ANEXO I)  

 - TS1 ou TS4 (según corresponda) 

 - Documento de acredite que está tramitando o subsidio de emigrantes na oficina 
  de emprego . 

Entregándolle unha copia da solicitude selada polo centro de saúde e tamén se facilitará 
unha copia do TS1 ou TS4.  

NO CASO DOS EMIGRANTES NON SE MECANIZA A SOLICITUDE NA APLICACIÓN, FAISE EN PAPEL 

5. A acreditación do dereiro á asistencia sanitaria como código 29 ten unha validez de 2 
anos, prorrogable por outros dous de xeito sucesivo, no caso de ter cotizado á Seguridade 
Social algún período de tempo comprendido nos dous últimos anos. A partir desa data de 
validez, se non procede á renovación, poderá solicitar a asistencia sanitaria por calquera 
outra vía. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) XERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA: A Coruña: 981-219121/Lugo: 982-296101/Ourense: 988-066453 

Pontevedra: 986-885840/Vigo: 986-816444, EXT: 281631, 281632/ Santiago: 981-956135/Área Ferrol: 981-337676 

UNIDADE PROVINCIAL: Ourense: 988-066308/ Lugo: 982-266925, 982-266926, 982-266927 

A Coruña: 981-155625,981-155605,981-155666,981-155608 / Pontevedra: 986-814120 

Unidade de Apoio a Tarxeta Sanitaria: 981-569590 
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B. Persoas sen recursos económicos suficientes que solicitan prestacións polo R.D. 
1088/1989, de 8 de setembro. (PSR) 

 

Requisitos: 

1. Carecer de recursos económicos suficientes (rendas iguais ou inferiores ao salario mínimo 
profesional). 

2. Non ter recoñecido o dereito á asistencia sanitaria por calquera dos réximes da Seguridade 
Social. 

3. Estar empadroado nun concello de Galicia. Requisito non esixible no caso dos menores en 
situación de risco (según informe dos Servizos Sociais) ou que estean baixo a tutela das 
Administracións Públicas, nin para as embarazadas. 

4. Residir en España, cunha antigüidade mínima de 183 días, se a súa idade é igual ou maior 
de 18 anos. Requisito non esixible no caso de mulleres embarazadas. 

 

Documentación (2) 

1. Solicitude de recoñecemento de asistencia (PSR) (Ver ANEXO II) por cada membro da 
unidade familiar. Na solicitude revisarase que todos os datos estén debidamente cubertos: 

 1.1. Datos personais e de enderezo. 

 1.2. Declaración de ingresos, bens ou rendas de calquera natureza que perciba, 
  disfrute ou posúa, tanto o solicitante coma os membros da unidade familiar. 

 1.3. Declaración de non estar incluído, nin poder incluirse, en ningún dos réximes 
  da S.S., ben sexa como titular ou beneficiario con dereito á asistencia sanitaria e 
  carecer de calquera tipo de protección sanitaria pública. 

 1.4. Número e especificación dos membros da unidade familiar (3) 

 1.5. A solicitude estará asinada polo solicitante, titor legal ou persoa autorizada (4) 

2. Documentos identificativos: DNI, tarxeta de identidade de estranxeiro TIE (permiso de 
residencia), pasaporte ou outro documento identificativo oficial. 

 2.1. No caso dos estranxeiros fotocopiaranse todas as follas do pasaporte que  
  conteñan información, incluídos visados. 

 2.2. No caso de menores: libro de familia, certificado de nacemento, ou no caso 
  dos nacidos nun hospital, parte médico de alumbramento xunto coa declaración 
  dos seus pais e os seus documentos identificativos. 

 Se os menores non teñen documentos identificativos presentarase o certificado de 
  Benestar Social, informando sobre a filiación do menor ou calquera documento 
  oficial  que acredite que o caso está sendo revisado polos servizos sociais. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Os documentos sempre serán orixinais e en vigor. Se o cidadán aporta fotocopias deberán cotexarse cos 
orixinais. 

(3) Considéranse membros da unidade familiar: o cónxuxe; os separados e divorciados que perciban do titular do 
dereito unha pensión compensatoria declarada xudicialmente; a persoa que, sen ser cónxuxe do titular do dereito, 
conviva maritalmente con el, polo menos cun ano de antelación á data da solicitude, así como os fillos desta; os 
descendentes, fillos adoptivos e irmáns; os ascendentes do titular e o seu cónxuxe, así como os cónxuxes de tales 
ascendentes por ulteriores nupcias 

(4) No caso de ser presentada a documentación por un titor legal ou persoa autorizada deberá aportar: DNI, TIE 
ou pasaporte e documento acreditativo da titoría legal ou original da autorización para este caso do solicitante.
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3. Certificado/volante conxunto de empadroamento nun concello de Galicia (no caso da 
solicitude por primeira vez de tarxeta sanitaria ou estar de baixa por emigración). 

4. Número da Seguridade Social. 

5. No caso dos españois retornados, baixa consular do país de orixe. 

6. Acreditación documental da residencia en España, cunha antigüidade mínima de 183 días: 
certificado de empadroamento, pasaporte onde figure a entrada en España e que non saíu 
do país ou outro documento oficial que acredite dita antigüidade. 

7. Copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) do último 
exercicio do solicitante ou dalgún membro da unidade familiar obrigado a presentala, ou 
Certificación da Delegación de Facenda en caso de non ter obriga de presentala, ou 
autorización telemática para verificación de datos a través da Axencia Estatal da 
Administración Tributaria. (Ver ANEXO III) 

No caso de que a Delegación de Facenda non expida estes documentos, é necesaria 
unha declaración xurada na que conste que son certos os ingresos e que non se pode 
presentar a documentación esixida. Queda coa obriga de presentar o documento 
correspondente do ano en curso. (Ver ANEXO IV)  

8. No caso de solicitantes dos países da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo e da 
Confederación Suíza, xunto cos dos países non comunitarios cos que España ten subscrito 
convenio bilateral de Seguridade Social, deberán presentar o certificado emitido pola 
autoridade competente do seu país de orixe, acreditativo de que non procede a exportación 
do dereito á prestación da asistencia sanitaria. (5) 

9. Para as mulleres embarazadas documentación que acredite o embarazo 

 

 

 

Procedemento no centro de saúde/Unidade provincial de Tarxeta Sanitaria 

1. As solicitudes e a documentación requerida será presentada no centro de saúde que 
corresponda por lugar de residencia. 

2. O modelo de solicitude de PSR imprimirase a partir do ficheiro remitido no correo, 
daráselle unha copia selada ao cidadán, tamén se facilitará unha copia do TS1, ou TS4, según 
corresponda.  

3. A solicitude debidamente selada e firmada, xunto con TODA a documentación serán 
remitidas á Unidade provincial de Tarxeta Sanitaria correspondente. 

4. As Unidades provinciais de Tarxeta Sanitaria  tramitarán os expedientes ante o INSS: 

 4.1. Trala aceptación favorable do INSS, mecanizarase a alta na base de Tarxeta 
Sanitaria, e remitirase a tarxeta ao cidadán. 

 4.2. No caso de rexeite da solicitude por parte do INSS, arquivarase o expediente 
  notificando dita situación ao interesado. 

5. A acreditación do dereito á asistencia sanitaria pública como PSR terá unha validez de 3 
anos. Antes da extinción do período recoñecido, o cidadán poderá solicitar a renovación 
presentando de novo toda a documentación, excepto o certificado de que non procede a 
exportación do dereito á asistencia sanitaria. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(5) Países miembros da U.E.: Alemania, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia. Espazo Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein, 
Noruega. Países con convenios bilaterales: Andorra, Brasil, Chile, Ecuador. 

Estes documentos son imprescindibles para tramitar o expediente, excepto no caso dos 
menores en situación de risco ou baixo garda ou tutela das Administracións Públicas, das 
embarazadas, ou no caso de extrema necesidade, mediante un informe debidamente 
xustificado polos traballadores sociais. 
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• Dende a entrada en vigor da Orde as persoas que solicitan como PSR teñen dereito á 
atención de urxencias e emerxencias, polo que,  ante á solicitude dunha atención urxente 
é necesario dar unha alta rápida no aplicativo con documentación acreditativa 
"PRIVADO", previa búsqueda do cidadán na aplicación, sempre se lles entregará o modelo 
de compromiso de pago para que o asinen, escribindo a mán(mentras non esté 
preparado o modelo na aplicación) o seguinte texto: 

 
      Persoas sen recursos económicos suficientes en tramitación. So asistencia urxencia/emerxencia. 

 

• A administración poderá verificar a situación do solicitante de non estar cuberto por título 
distinto: de oficio mediante consulta coa base de datos da Seguridade Social ou das 
Mutualidades Administrativas. 

• A Administración Sanitaria, para axilizar os trámites da solicitude do certificado de non 
exportación do dereito á asistencia sanitaria, facilitará un modelo bilingüe para que a 
entidade aseguradora do país de orixe certifique a non exportación do dereito. 

• A Administración Sanitaria poderá requerir calquera documento que sexa necesario para 
valorar o cumplimento dos requisitos esixidos, cando a documentación aportada se releve 
insuficiente. 

• O interesado será o responsable da veracidade e exactitude dos datos declarados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

� ANEXO I - Modelo de solicitude do Código 29 

� ANEXO II - Modelo de solicitude de PSR 

� ANEXO III - Autorización para verificación de datos a través da Axencia Tributaria 

�  ANEXO IV - Declaración xurada  

 

IMPORTANTE 

   RREECCOORRDDAATTOORRIIOO 

� A documentación presentada nos centros de saúde debe ser sempre orixinal e en 
vigor. 

� Se se presentan fotocopias deben ser cotexadas cos orixinais. 

� É moi importante que se recolla, ou que se comprobe (según os casos) toda a 
documentación requerida para axilizar as solicitudes de PSR e Código 29. 

� Non é necesario que os centros de saúde queden con copia da documentación, 
esta debe ser remitida á Unidade provincial de Tarxeta Sanitaria correspondente. 
Cada Xerencia de Atención Primaria decidirá se o centro debe conservar unha 
copia da documentación. 


