
PREGUNTES FREQÜENTS 

 

1._A què tinc dret i quines són les meues obligacions 

Els responsables de l'assistència sanitària de la Seguretat Social, sanitat pública, han elaborat 
una carta de drets i deures per al correcte funcionament del nostre sistema de salut. Amb el 
seu compliment, facilitem la convivència i augmentem el benefici de tots els integrants 
d'aquest. Aquesta informació la pot trobar en el següent vincle:  

 http://www.san.gva.es/web/dgcal/derechos-oblicaciones-paciente 

 

2._Necessite conéixer el meu centre sanitari 

Entrant en l'enllaç  http://www.san.gva.es/buscador_recursos , podrà buscar el seu centre 

d'atenció primària, especialitats, hospitalització i unitats de suport. Per a això emplene els 

camps habilitats aportant dades del seu domicili o de la seua targeta SIP. 

 
 
3._Dubtes sobre la meua targeta *SIP 
 
La targeta del Sistema d'Informació Poblacional (SIP), identifica al ciutadà i acredita el tipus de 
servei i prestació sanitària al qual aquest té dret a la Comunitat Valenciana. 
Per a saber com obtindre-la i/o comunicar canvi de dades, accedisca a 
http://www.san.gva.es/web/dgcal/preguntas-frecuentes   
 
 
4._ Necessite localitzar el Servei d'Informació i Atenció al Pacient (SAIP) que em correspon. 
 
 
Segons el Departament de Salut al qual pertanga, podrà dirigir-se al SAIP que més li convinga 
per a realitzar els tràmits habilitats. En l'enllaç trobarà les dades per a localitzar la seua SAIP 
http://www.san.gva.es/documents/151744/6596973/201607_SAIP_especializada.pdf  
 
 
5._Necessite saber com es tramita… 
 

 
IMPORTANT: Per a la 
tramitació telemàtica serà 
necessari identificació digital: 
Certificat Digital o Cl@ve 

 
 
 
SUGGERIMENT, AGRAÏMENT, QUEIXA:  

Si eres usuari dels hospitals, centres de salut i institucions sanitàries dependents de la 

Conselleria de Sanitat, tens el dret de presentar un suggeriment, queixa o agraïment a fi de 



promoure una millora contínua de la qualitat dels serveis que es presten. Hi ha dos formes de 

realitzar el tràmit: 

o PRESENCIAL: Emplene i imprimisca el document que trobarà en 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19389_BI.pdf , i presente-ho: 

a) en els SAIP del seu Departament de Salut – PRÈVIA CITA 

b) en els registres dels òrgans administratius 

o TELEMÀTICA: Accedint amb els següents enllaços: 

Suggeriment: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2138  

Agraïment: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2140  

Queixa: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2139 

 

−  SOL·LICITUD D'HISTÒRIA CLÍNICA ELECTRÒNICA:  

Podrà conéixer els seus informes clínics,accedint telemàticament, amb certificat digital o 

cl@ve, en aquesta adreça 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17026&version=amp 

 

− SOL·LICITUD DE LLIURE ELECCIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA:  

Li dona l'opció de triar metge de família, pediatra, infermer o centre en l'àmbit de l'atenció 

primària del Sistema Valencià de Salut. Tramitació en forma: 

o TELEMÀTICA: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2983&version=amp    

o PRESENCIAL: Emplene i imprimisca el document que trobarà en 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=2983&id_page=&id_

site=&id_caso=docs  i presente-ho: 

a) en el centre de salut de la seua elecció-  

b) en els registres dels òrgans administratius 

Documentació a aportar per a realitzar el tràmit: 

 -Còpia del DNI i targeta SIP 

 - Documentació acreditativa dels supòsits establits en el Decret 74/2015 si sol·licita 

una lliure elecció interdepartamental 

 - Si és menor:  

  . Sol·licitud signada per tots dos pares 

  . Còpia de tots dos DNI 

  . Còpia del *SIP del menor 

  . Còpia del Llibre de família o inscripció en el Registre 

 

 



- SOL·LICITUD DE LLIURE ELECCIÓ ATENCIÓ ESPECIALITZADA:  

Podrà triar metge o servei d'atenció especialitzada, prèvia indicació del metge d'atenció 

primària o d'un facultatiu especialista del Sistema Valencià de Salut. Tramitació en dues 

formes: 

o TELEMÀTICA: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2985  

o PRESENCIAL: Emplene i imprimisca el document que trobarà en 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=2985&id_page=&id_

site=&id_caso=docs  i presente-ho: 

a) en el *SAIP del centre d'especialitats triat.- PRÈVIA CITA 

b) en els registres dels òrgans administratius 

Documentació a aportar per a realitzar el tràmit: 

 -Còpia del DNI i targeta *SIP 

 - Informe mèdic que justifique l'assistència 

 - Si és menor:  

  . Sol·licitud signada per tots dos pares 

  . Còpia de tots dos DNI 

  . Còpia del *SIP del menor 

  . Còpia del Llibre de família o inscripció en el Registre 

 
−  SOL·LICITUD DE SEGONA OPINIÓ MÈDICA:  

Es podrà sol·licitar una segona opinió mèdica, quan concórrega algun dels supòsits previstos en 

l'apartat "Criteris de Valoració" de la pàgina del procediment a la qual li porta la sol·licitud 

telemàtica. Tramitació en dues formes: 

o TELEMÀTICA: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3175&version=amp    

o PRESENCIAL: Emplene i imprimisca el document que trobarà en 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=3175&id_page=&id_

site=&id_caso=docs     i presente-ho en el SAIP de l'hospital on s'ha realitzat el diagnòstic. .- 

PRÈVIA CITA 

 

 

- SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PRESTADA PEL SERVEI 

D'EMERGÈNCIES SANITÀRIES:  

Per a obtindre la fulla assistencial o informació general d'un incident d'assistència sanitària 

prestada pel Servei d'Emergències Sanitàries (Certificat d'assistència), emplene i imprimisca el 

document que trobarà 



en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17454&version=amp   i 

presente-ho en el Servei d'Emergències Sanitàries de la província on es va realizar l'assistència. 

 

−  SOL·LICITUD D'INFORME DE SALUT ESCOLAR:  

L'informe de salut escolar és un document sanitari obligatori per a tots els escolars de nou 

accés a un centre escolar o que inicien una nova etapa educativa. 

 L'informe haurà d'aportar-se al centre educatiu en el qual es vaja a matricular el xiquet. 

S'obtindrà en els centres docents o en els centres designats com a receptors de sol·licituds de 

matrícules, i en els centres sanitaris. 

 

−  VOLUNTATS ANTICIPADES:  

És el document mitjançant el qual es manifesten les instruccions que s'han de tindre en 

compte quan la persona que el subscriu es trobe en una situació que no li permeta expressar 

lliurement la seua voluntat davant una actuació mèdica. Els documents associats són:  

o Document de voluntats anticipades (model proposat per la conselleria de Sanitat universal i 

salut pública): 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19161_BI.pdf  

o Sol·licitud d'inscripció en el registre d'un document de voluntats anticipades: 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19094_BI.pdf  

o Revocació del document de voluntats anticipades: 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19160_BI.pdf  

o Sol·licitud d'inscripció de la revocació d'un document de voluntats anticipades: 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19159_BI.pdf  

o Sol·licitud d'inscripció de la substitució d'un document de voluntats anticipades 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19158_BI.pdf  

La formalització d'aquest tràmit és PRESENCIAL. PRÈVIA CITA 

Si el document de voluntats anticipades es formalitza DAVANT TESTIMONIS hauran de dirigir-

se, en horari de dilluns a divendres (no festius) de 9 a 14.00 hores, als següents punts de 

registre autoritzats: 

VALÈNCIA: 

- Servei d'Atenció i Informació al Pacient (*SAIP) de tots els hospitals públics de la província. 

- Direcció Territorial de Sanitat: Gran Via Fernando el Catòlic, 74. 46008 València. 

- Conselleria de Sanitat, Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient: C/ Misser Mascó, 

31 - 33. 46010 València. 

CASTELLÓ: 

- Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de tots els hospitals públics de la província- 

Direcció Territorial de Sanitat: Plza. Hort dels Corders, 12. 12001 Castelló de la Plana. 

ALACANT: 

- Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de tots els hospitals públics de la província. 



- Direcció Territorial de Sanitat: C/ Girona, 26. 03001 Alacant. 

Si el document es formalitza DAVANT NOTARI, podrà ser el notari el que procedisca a la 

inscripció del document o, en el seu cas, l'interessat acudir personalment a qualsevol dels 

punts de registre autoritzats assenyalats anteriorment. 

 

-SOL·LICITUD GENERAL:  

Podrà presentar de manera electrònica una sol·licitud per a la qual no hi haja procediment 

específic.https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp  

 

6._Quan m'operaran: 

 

En http://www.san.gva.es/web/dgas/consulta-personalizada, introduint les dades de la 

seua targeta SIP, tindrà accés a la llista d'espera quirúrgica. 

 

7._No puc acudir a la meua cita amb el professional sanitari: 

 

Si en un moment donat necessita anul·lar o canviar la seua cita sanitària, li agrairem que es 

pose en contacte amb el centre que corresponga per a agilitar la prestació dels serveis: 

o Atenció Especialitzada: cridant a Admissió de l'hospital o centre d'especialitats que li 

correspon  http://www.san.gva.es/buscador_recursos 

o Atenció primària: cridant al Centre de salut d'Atenció primària que li correspon 

http://www.san.gva.es/buscador_recursos 

 

 

8._Necessite que m'avancen la cita amb el meu metge: 

Si per una causa justificada precisa que li presten el servei sanitari abans de la data prevista, 

pot posar-se en contacte amb el centre que corresponga i sol·licitar-lo: 

o Atenció especialitzada: cridant a Admissió de l'hospital o centre d'especialitats que li 

correspon http://www.san.gva.es/buscador_recursos  

o Atenció primària: cridant al Centre de salut d'Atenció primària que li correspon 

http://www.san.gva.es/buscador_recursos 

 

 

 

 



9._ Què passa si no estic d'acord amb la resposta de la gerència del departament: 

En la mateixa pàgina web on se sol·licita el tràmit electrònic per a plantejar una queixa, una 

sol·licitud de lliure elecció d'atenció primària/especialitzada o una segona opinió mèdica, 

apareix una secció denominada INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA que explicaría les condicions 

en les quals el tràmit quedaria denegat. Si així i tot, vosté considera que la seua causa hauria 

de ser reconsiderada, pot posar un recurs d'alçada davant la secretaria autonómica amb 

competències en atenció al pacient mitjançant un formulari general en el següent enllaç: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp  

 

 

10._Necessite trobar informació sobre medicaments: 

Per a saber informació general sobre els diferents tipus de medicaments, les seues condicions 

de prescripció i dispensació, les recomanacions d'utilització, l'existència de beneficis i riscos i 

sobre la possibilitat d'adquirir-los per internet, busque en 

http://medicamentic.san.gva.es/que-es-un-medicamento-un-principio-activo-y-un-excipiente  

 

 

11._Vull saber l'aportació econòmica que cal realitzar en l'adquisició d'un medicament 

L'aportació econòmica dependrà de diversos factors. Conega el seu percentatge d'aportació 

en http://medicamentic.san.gva.es/aportacion-del-paciente  

 

 

12._ Subvencions directes per al copagament farmacèutic i ortoprotètic 

Consulte si li correspon subvenció enfront del copagament farmacèutic i ortoprotètic 

http://www.san.gva.es/ayudas-copago  
 

13._Preguntes freqüents sobre la recepta electrònica 

http://www.san.gva.es/receta-electronica  

 

 

14._Com puc trobar un medicament que no tenen en l'Oficina de Farmàcia? On he 

d'informar-me sobre això? 

El Ministeri de Sanitat facilita la cerca de medicaments amb problemes de subministrament 

actiu en aquest enllaç http://medicamentic.san.gva.es/problemas-de-suministro  

 

 

 



15._Com se sol·licita el reembossament de despeses per adquisició de productes 

farmacèutics? 

En els casos en què es produeix un retard en l'acreditació de la condició de pensionista i 

aquesta es reconeix amb caràcter retroactiu, havent suportat l'usuari el cost de l'aportació 

com a actiu (40%) en la prestació farmacèutica, es pot sol·licitar el reembossament 

en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1462  

 

 

16._Vull ser donant de sang: 

Gràcies! Trobarà on pot realitzar la seua donació en http://www.centrotransfusion.san.gva.es/  

 

17._Necessite assistència sanitària en el territori de la Unió Europea 

Informació i condicions per a accedir a l'atenció mèdica durant una estada temporal en un 

estat membre de la UE http://www.san.gva.es/web/dgcal/asistencia-sanitaria-en-elterritorio-

de-la-union-europea 

Si ha incorregut en despeses econòmiques per assistència sanitària a l'estranger i té dret al seu 

reembossament o per a sol·licitar assistència sanitària programada amb reembossament de 

despeses als països abans esmentats, pot escriure a  sanidadtransfronterizacv@gva.es   

 

18._Taxes que pot cobrar la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

En el vincle http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conssanidad  

trobarà com accedir als diferents documents existents per al pagament de taxes, la seua 

confecció en línia, posterior descàrrega, instruccions i informació d'interés. 

19._Com em pose en contacte amb l'Associació de voluntariat que vol cooperar en un 

hospital: 

Pose's en contacte amb el *SAIP corresponent al seu departament o bé escriga un correu a 

atpaciente_ssc@gva.es   i l'informaran dels passos a seguir 

20._ Vull ser Donant de Medul·la Òssia 

En el SAIP del Departament Elx – Hospital General podem informar-lo sobre com ser Donant de 

Medul·la Òssia. 

Pose's en contacte amb nosaltres a través de mail saip_elx@gva.es  indicant-nos nom complet, 

SIP i telèfon i ens posarem en contacte amb vosté per a informar-lo. 

 

21._ Puc canviar l'idioma en el qual rebo els SMS? 

Si. Pot sol·licitar-ho emplenant la següent sol.licitud i presentar-la en el SAIP - PRÈVIA CITA 

 



22._ Hi ha dades errònies en la meua Història Clínica; Puc sol·licitar la seua rectificació o 

cancel·lació? 

Si. Per a això haurà d'acudir a SAIP PRÈVIA CITA per a emplenar la sol·licitud pertinent. 

Haurà d'aportar documentació identificativa (DNI i SIP) al costat de l'informe a modificar. 

 


