
Benvolgudes famílies,  

 

Degut a la inquietud que hem trobat en la no comunicació dels resultats de la prova PCR, els 

recordem que els resultats de les proves realitzades per casos a l’escola o activitats 

extraescolars només es trucarà per donar el resultat i fer seguiment a aquells alumnes que 

donin positiu. En cas de negatiu s’enviarà un SMS informatiu del resultat. Tot i això, els 

resultats es penjaran a La Meva Salut en el termini d’entre 24 i 48 hores.  

A continuació especifiquem els passos per registrar-se a La Meva Salut. En el cas de menors de 

16 anys primer s’ha de registrat el pare i després l’infant. Els resultats sortiran al perfil dels 

pares que tinguin La Meva Salut i la tutela legal del menor a l’apartat de tutelats. 

Per registrar-se podeu entrar directament al següent enllaç o cercar a Google amb el terme La 

Meva Salut Registra’t: https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t 

Clicar a sol·licita l’alta. 

 

 

A continuació apareix la sol·licitud d’alta que s’ha d’emplenar amb el número de targeta 

sanitària (CIP) i la resta de dades que es sol·liciten. En el cas de menors de 16 anys inicialment 

s’ha de donar d’alta un dels pares i després clicar a accés de la Meva Salut de menors de 16 

anys i omplir les mateixes dades, però en aquest cas de l’infant. Després de clicar sol·licitar en 

els pocs minuts rebrà un e-mail amb un enllaç on s’ha d’introduir la contrasenya que esculli 

l’usuari per a entrar després al perfil i el codi que s’ha rebut per SMS.   

 

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t


 

 

 

Després d’aquest passos, podrà entrar al seu perfil amb el CIP (número de targeta sanitària),  

DNI o NIE i la contrasenya que hagi introduït clicant a “Accedir”. Per qualsevol incidència en la 

sol·licitud d’alta poden trucar al 900 053 723 i li atendran.  

Els resultats de les proves les podran trobar a l’apartat de resultats dins el seu perfil de La 

Meva Salut.  

Agraïm la seva col·laboració i proactivitat en les mesures contra la COVID-19.  

 

 

 Equip d’Atenció Primària – Ramona Via i Pros 


