
CAP Collblanc
El Centre d’Atenció Primària (CAP) Collblanc és el vostre centre d'atenció primària. Els 
professionals que treballen per a la salut en aquest centre són el vostre equip d'atenció 
primària (EAP).

Targeta sanitària

La persona que s'hagi de visitar o tramitar algun document, ha d'identi�car-se amb la targeta 
sanitària i el DNI, NIE o passaport. En el cas dels menors d'edat, s'ha d'aportar també el 
document identi�catiu del representant legal (Llei 15/1999).

La targeta sanitària us acredita com a usuari de la sanitat pública a Catalunya. Porteu-la 
sempre que aneu a visitar-vos. La tramitació de la primera targeta sanitària està exempta de 
taxes.

Documentació necessària per obtenir la targeta sanitària a Catalunya:
Ÿ Imprès de sol·licitud d'alta
Ÿ Certi�cat d'empadronament 
Ÿ Fotocòpia del DNI o NIE o passaport
Ÿ Document de reconeixement del dret

En el cas de menors o nounats, també cal aportar:
Ÿ Fotocòpia del DNI o NIE o passaport del representant legal
Ÿ Llibre de família o partida de naixement

Professionals
L'equip humà del CAP Collblanc està format per professionals de:
Ÿ  Medicina Familiar i Comunitària 
Ÿ  Pediatria
Ÿ  Infermeria
Ÿ  Treball Social 
Ÿ  Atenció a l'usuari
Ÿ  Odontologia
Ÿ  Cures auxiliars d'infermeria

La cartera de serveis i el web corporatiu es poden consultar a: https://www.csi.cat

Horaris

 De dilluns a divendres no festius: de 8 a 21 hores
 Dissabtes no festius (només servei d'urgències): de 9 a 17 hores



Programació de visites

Cal fer servir aquest servei per concertar hora de visita amb antelació. Podeu programar-vos 
la visita dels serveis que es presten al centre:
Ÿ Per internet: www.csi.cat
Ÿ Per telèfon: 93 551 00 10
Ÿ Personalment, al mostrador d'atenció del centre

Atenció domiciliària

Si necessiteu una visita domiciliària, podeu sol·licitar-la

Trucant al 93 447 07 80:
Ÿ De dilluns a divendres (laborables), de 8 a 19 hores
Ÿ Dissabtes no festius (només servei d'urgències), de 9 a 17 hores

Trucant al 061:
Ÿ De dilluns a divendres (laborables), de 19 a 8 hores 
Ÿ Dissabtes no festius, de 0 a 9 hores i de 17 a 24 hores
Ÿ Diumenges i festius

Atenció continuada

En el cas que necessiteu visitar-vos d'urgència fora d'aquest horari, el centre d'atenció 
continuada és:

Centre d'Urgències d'Atenció Primària
Pura Fernández (CUAP l'Hospitalet)
C. Cobalt, 135
08905 L'Hospitalet de Llobregat
Horari: 24 hores
Tel. 93 260 19 26

Altres centres propers:

Hospital General de l'Hospitalet
Av. Josep Molins, 29-41
08006 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 440 75 00
Metro: L5, parada Pubilla Cases

Urgències maternoinfantils
Hospital de Sant Joan de Déu
P. Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 280 40 00

Al centre, vigileu les vostres pertinences i, en cas que fos necessari, 
lliureu-les als vostres acompanyants. El centre no es responsabilitza de 
la seva pèrdua o desaparició.

CAP COLLBLANC
C. Creu Roja, 18
08904 L'Hospitalet de Llobregat
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