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A) Tipus de translació 3
q DIGITALITZACIÓ (entre un suport físic i un suport informàtic)

q MIGRACIÓ (entre solucions informàtiques)

Ø Migració entre solució departamental i historia clínica electrònica





B) Àmbit legal

Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

àNo referencia a canvis de suport
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Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica.

Artículo 17. La conservación de la documentación clínica.
1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación 
clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, 
aunque , para la debida asistencia al 
paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años 
contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.



B) Àmbit legal

LLEI 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia 
del pacient, i la documentació clínica.
Preàmbul
(...)
Pel que fa als requeriments de conservació, aquesta llei incideix en tres
aspectes.
En primer lloc, determina l’obligació dels centres sanitaris de conservar la
història clínica en les condicions que garanteixin l’autenticitat, la integritat, la
confidencialitat, la preservació i el manteniment correcte de la informació
assistencial registrada, i que n’assegurin la reproductibilitat completa en el
futur, durant el temps en què sigui obligatori conservar-la, independentment
del suport en què es trobi,

n
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B) Àmbit legal

LLEI 16/2010, del 3 de juny, de modiicació de la Llei 21/2000, del 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del 
pacient, i la documentació clínica.
Article únic
Modificació de l’article 12 de la Llei 21/2000

”3. En el procés de translació de la informació de la història clínica, des del suport 
original a un altre suport, tant si és digital com d’una altra naturalesa, s’ha de 
garantir la inalterabilitat, l’autenticitat i la perdurabilitat de la informació 
assistencial, i també la confidencialitat de les dades i de la informació que 
contenen. Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que s’adoptin a 
aquest efecte han d’ésser recollides per protocols interns aprovats per la direcció 
del centre sanitari, que s’han de basar en els criteris aprovats per la comissió 
tècnica a què fa referència la disposició final primera.
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ORDRE SLT/108/2013, de 21 de maig, per la qual es regula 
la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica.
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C) ÀMBIT D’APLICACIÓ

q Documents i dades generats a la propia institució

q Documents i dades externes

q Procediment de translació aplicat de forma prospectiva

q Procediment de translació aplicat de forma retrospectiva

Criteris més “suaus”

E) FORMES D’APLICACIÓ



3
F) MESURES ORGANITZATIVES

q Identificació i manteniment dels protocols dels procediments de translació

q Persones acreditades
ü Aconsellable certificat digital específic amb signatura verificadora 

per cada digitalitzador

q Especificacions dels tipus de documents o dades objecte de translació

q Especificacions de temps i lloc on es realitzen els processos de translació

q Especificacions sobre el moment de l’eliminació de l’original
ü No obligatori però aconsellable un registres de destrucció, 

en concret en la digitalització retrospectiva. 
ü Temps “curt” de conservació del suport original post- translació.
ü No valor legal dels aplicatius departamentals post-migració



G) MESURES TÈCNIQUES
q Integració dins la història clínica electrònic vs gestor documental

q Establiment del vincle amb el pacient i indexació dels documents o dades
ü Vincle amb pacient (procés, episodi)
ü Altres metadades (data del document, tipus de document...) 

q Identificació del procés de translació
ü Indicació que no és un document o dada original
ü Metadades del procés de translació (data de translació, persona que ha fet la digitalització)

q Autenticitat
ü Còpia acurada i completa
ü Metadades incloses en el propi document.

q Inalterabilitat

ü Certificació digital

q Perdurabilitat (conservació)

q Accessibilitat
ü Interoperabiitat
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n La CTMDC va constatar que diferents institucions sanitàries aplicaven processos de 
translació (canvi de suport) dels documents signats però no destruïen l’original al·legant 
motius legals. La digitalització es fa per motius assistencials-organitzatius.

n També es va constatar que hi havia algun hospital que no conservava l’original tot i ser 
conscients que legalment era una pràctica “dubtosa”.

n També es va constatar que ja hi havia alguns hospitals que de forma parcial o total 
estaven implementant la signatura digitalitzada en el pacient.

n Es va discutir en el si de la CTMDC si realment en els procediments de translació calia 
fer diferència entre els documents clínics “normals” i els consentiments informats o altres 
documents signats pel pacient. Els juristes de la Comissió van avalar la conveniència de 
continuar conservant l’original signat pel pacient.
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Constatacions de la CTMDC

ANNEX: 
Procediments de translació aplicats a documents 
signats pel pacient amb valor legal específic 
(consentiments informats i altres documents clínics)
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Aquests documents en suport original signats pel pacient s’hauran de conservar com a 
mínim el temps que estableix la legislació (p.e. 15 anys en els consentiments informats).

Si es fa una digitalització amb integració a la història clínica electrònica, no és necessari 
conservar l’original a la història clínica en paper (que sovint ja no existeix). Es pot custodiar a 
part garantint poder recuperar l’original quan convingui.

S’obre les portes a utilitzar softwares de signatura digitalitzada que incloguin paràmetres 
biomètrics com a garantia d’autenticitat.

ANNEX: 
Procediments de translació aplicats a documents 
signats pel pacient amb valor legal específic 
(consentiments informats i altres documents clínics)

Conclusions de la CTMDC
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