
 
 

REQUISITS NECESSARIS PER INSCRIURE UN NADÓ ALS ORGANISMES OFICIALS 
 
 

1. REGISTRE CIVIL: 
a. Personalment al Jutjat / Registre Civil: 

Llibre de família en cas d’estar casats. Si no esteu casats, cal anar-hi els 2 
amb el NIF/NIE. 
Certificat de naixement i full d’estadística que els donen a l’Hospital 
d’Igualada, amb les dades complimentades. 
 

b. A través de l’Hospital (en els casos permesos):  
Llibre de família en cas d’estar casats. 
Els NIF/NIE de la mare i pare. 
Certificat de naixement que donen a l’Hospital. 

 
2. AJUNTAMENT de la població corresponent – OFICINA D’EMPADRONAMENT 

Cal portar : 
Llibre de família o certificat de registre 
NIF/NIE de la persona que l’empadrona: pot ser el pare o la mare. 
Inscriure’l al padró i sol·licitar el CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT que li serà 
necessari per demanar la Targeta Sanitària. 

 
3. INSS – SEGURETAT SOCIAL – Passeig Verdaguer, 170 d’Igualada 

 
Per a sol·licitar la prestació per maternitat es necessita:  
 CITA PRÈVIA:   al telèfon   901 106 570    o    www.seg-social.es 

NIF/NIE i Llibre de família o certificat de registre. 
Certificat de l’empresa, l’empresa també el pot cursar per correu electrònic. 
Número del compte bancari. 

 
Per a sol·licitar el Reconeixement al dret a l’assistència sanitària del nadó no cal cita 
prèvia, es pot fer també quan es sol·liciti la prestació econòmica, es necessita: 

NIF/NIE del titular de la seguretat social. 
 Llibre de família o certificat de registre. 

 
La sol·licitud de la targeta sanitària es fa des de l’Hospital i la rebran per correu al 
seu domicili 

 
4. ICS – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (amb cita prèvia) 

Per poder tramitar la visita a pediatria  ha d’anar a la seva Àrea Bàsica de Salut amb 
els documents següents: 

Llibre de família o certificat de registre. 
Certificat d’empadronament . 
Document de reconeixement del dret a l’assistència sanitària del nadó (INSS). 
 

          

ASSIR ANOIA -  Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 


