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• La responsabilitat de custodiar la història clínica recau en la direcció dels centres sanitaris, o
bé en els professionals sanitaris que duen a terme llur activitat de manera individual.

• De la història clínica s’ha de conservar, juntament amb les dades d’identificació de cada
pacient, com a mínim durant quinze anys des de la data d’alta de cada procés assistencial.

• Els fulls de consentiment informat.
• Els informes d’alta.
• Els informes quirúrgics i el registre de part.
• Les dades relatives a l’anestèsia.
• Els informes d’exploracions complementàries.
• Els informes de necròpsia.
• Els informes d’anatomia patològica

• La documentació que integra la història clínica no esmentada anteriorment es pot destruir un
cop hagin transcorregut cinc anys des de la data d’alta de cada procés assistencial.

• Els responsables de custodiar la història clínica, a qui fa referència l'apartat 1, també són
responsables de destruir correctament la documentació que prèviament s'hagi decidit
esporgar.

• Les prescripcions d'aquest article s'entenen sens perjudici de l'aplicació de la normativa
específica de les històries clíniques relatives a la vigilància de la salut dels treballadors.

Article 12- Llei 21/2000



Antecedents
Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents

Objecte

-Desplegar les previsions de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i
documents, en relació amb l'accés i amb l'avaluació i tria de documents.

Àmbit d'aplicació

Documents públics de:

-La Presidència, el Govern i l'Administració de la Generalitat.

-Les entitats de dret públic o privat vinculades a qualsevol de les
administracions públiques esmentades o que en depenen.

-Les persones i les entitats privades que exerceixen funcions públiques,
en allò que fa referència a aquestes funcions.



Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents

Eliminació

Destrucció o supressió d'informació o documents per qualsevol sistema que
impossibiliti la seva recuperació o posterior accés i utilització.

Avaluació i tria

De la documentació pública un cop finalitzades les seves fases activa i
semiactiva.

Quan l'avaluació comporti l'eliminació de documents, cal:
● Disposar d'un inventari de la documentació a destruir.
● Obtenir l'autorització de la direcció de l'organisme o entitat titular de la
documentació.
● Comprovar que cap circumstància administrativa o jurídica hagi alterat el termini
de conservació fixat per als documents a eliminar.
● Disposar d'un registre de destrucció de documents.

Antecedents



Objectiu

Garantir la disponibilitat d’un mínim d’informació

orientativa en cas d’eliminació definitiva de

documentació clínica (no afecta per tant a

l’eliminació per canvi de suport) de manera que, en

cas necessari, se’n pugui tenir coneixement en el

futur.

Recomanació CTMDC 26-06-2015
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• En cas d’eliminació de documentació clínica, els centres
sanitaris, els professionals sanitaris a títol individual, els arxius
i centres de documentació, han de comptar amb un registre
d’eliminació d’històries clíniques.

• En tots els casos, la documentació eliminada haurà d’haver
superat el temps de conservació establert en la normativa
sobre documentació clínica vigent en cada moment, la qual
cosa podrà ser verificada en cas necessari amb l’any de
referència i la data d’eliminació.

• Cal tenir presents els terminis de conservació que estableixen
altres normatives sectorials/específiques.
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Els camps mínims que haurien de constar en aquest registre son:

-Centre sanitari

-Número d’història clínica

-Any de referència més actual

-Tipus de suport

-Data d’eliminació

-Tipus documentals eliminats

-Mètode d’eliminació, i

-Suport alternatiu de substitució, si escau.

El centre/professional hauria de garantir que disposa d’un sistema que permeti
relacionar el núm. d’història clínica amb la identitat del pacient (Fitxer de pacients,
etc.), de manera que en cas necessari es pugui comprovar el contacte del pacient amb
el centre en el passat.

Registre d’eliminació d’històries clíniques 



Podeu fer-nos comentaris o suggeriments
sobre les recomanacions a la Comissió Tècnica
en Matèria de Documentació Clínica.
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Terminis de conservació 
en situacions especials 



Legislació: Real decret 1841/1997, de 5 de desembre, de criteris de
qualitat en medicina nuclear. Art 15.

Dades a conservar (administració diagnòstica, terapèutica o de
recerca):

- El tipus i les activitats dels radionuclèids en el moment de
l’administració del radiofàrmac.

- Les dades dosimètriques en els casos en què es consideri necessari.
- Les administracions inadequades, i
- Els efectes i reaccions adverses, si es produeixen.

Termini de conservació: 30 anys.

Observacions: S’han de conservar els informes que es refereixin a les
dades esmentades.

Medicina Nuclear



Legislació: Real Decret 396/2006, de 3 de març.

Dades a conservar:
- Dades relatives a l’avaluació i control ambiental, les dades

d’exposició dels treballadors i les dades referides a la vigilància
sanitària específica del treballador.

Termini de conservació: Mínim de 40 anys després de finalitzada
l’exposició .

Risc laboral d’exposició a l’amiant



Legislació: Real Decret 664/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. Art. 9.3.

Dades a conservar: Història clínica dels treballadors objecte de vigilància sanitària

Termini de conservació: Mínim 10 anys després de finalitzada l’exposició, que
s’ampliarà fins als 40 anys en els casos en que la exposició pugui donar lloc a una
infecció.

Ampliació a 40 anys si infecció:
a. Deguda a agents biològics amb capacitat per provocar infeccions persistents o

latents
b. No diagnosticable amb els coneixements actuals, fins a la manifestació de la

malaltia anys després.
c. Amb període d’incubació previ a la manifestació de la malaltia especialment

perllongat.
d. Dóna lloc a una malaltia amb fases de recurrència durant un temps perllongat,

malgrat al tractament.
e. Pot produir seqüeles importants a llarg termini.

Risc laboral per exposició a agents biològics



Legislació: Real Decret 783/2001, de 6 de juliol, pel que s’aprova el
reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. Art
44.

Dades a conservar: Història clínica, amb informació sobre naturalesa
de la feina, resultats dels exàmens mèdics previs a la contractació o
classificació com a treballador de la categoria A, reconeixements
mèdics periòdics i eventuals, i historial dosimètric de tota la vida
professional del treballador.

Termini de conservació: Fins als 75 anys d’edat, i en cap cas durant un
període inferior a 30 anys després del cessament de l’activitat.

Observacions: La documentació la conservaran els Serveis de
Prevenció que portin a terme la funció de vigilància i control de la
salut del treballadors

Protecció contra radiacions ionitzants



Legislació: Real Decret 170/2010, de 19 de febrer, de Reglament de
centres de reconeixement destinats a verificar les aptituds
psicofísiques dels conductors. Art 15.

Dades a conservar: Informes d’aptitud psicofísica, inclosos els
dictàmens dels facultatius, metges i psicòlegs que hagin intervingut
en el reconeixement i els informes complementaris que s’hagin
presentat.

Termini de conservació: 10 anys.

Observacions: També s’haurà de conservar durant el mateix termini la
documentació aportada per l’interessat per a la gestió davant de la
Direcció Provincial de Tràfic, de la pròrroga de la vigència del permís
o llicencia de conduir.

Aptituds psicofísiques dels conductors



Legislació: Llei 21/2000.

Dades a conservar: Documentació clínica.

Termini de conservació: 5 anys des de la data d’alta de cada
procés assistencial, excepte els informes i fulls de
consentiment (15 anys).

Observacions: La CTMDC recomana que el full de curs clínic es
conservi durant 15 anys des de la data d’alta de cada procés
assistencial.

Història clínica general



Legislació: Llei 14/2006, de 26 de maig.

Dades a conservar: Totes les referències a donants i usuaris, i els
consentiments signats per a la realització de la donació o de
les tècniques.

Termini de conservació: Almenys fins a la majoria d’edat del fill
nascut. No s’especifica termini màxim.

Observacions: La identitat dels donants no es podrà facilitar ni a
la persona receptora, ni a la seva parella, ni al fill nascut per
aquestes tècniques (18.3)

Tècniques de reproducció 
humana assistida



Legislació: Llei19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma
administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del
Registre Civil, BOE 167. Modifica Art 17.1 de la Llei 41/2002.

Dades a conservar:
- Dades relacionades amb el naixement.
- Resultats de les proves biomètriques, mèdiques o analítiques

necessàries per determinar el vincle de filiació amb la mare.

Termini de conservació: Permanent.

Observacions: Un cop coneguda la mort del pacient, es
traslladaran als arxius definitius de l’administració
corresponent.

Dades de naixements



Article 46. Comunicació del naixement pels centres sanitaris
• La direcció d’hospitals, clíniques i establiments sanitaris ha de comunicar en el termini

de setanta-dues hores a l’oficina del Registre Civil que correspongui cadascun dels
naixements que hagin tingut lloc al seu centre sanitari.

• El personal sanitari que assisteixi al naixement ha d’adoptar, sota la seva
responsabilitat, les cauteles necessàries per assegurar la identificació del nounat i ha
d’efectuar les comprovacions que estableixin de manera indubtable la relació de filiació
materna, incloent, si escau, les proves biomètriques, mèdiques i analítiques que siguin
necessàries per a això de conformitat amb la legislació reguladora de les històries
clíniques.

• En tot cas s’han de prendre les dues empremtes plantars del nounat al costat de les
empremtes dactilars de la mare perquè figurin en el mateix document.

• En la inscripció que del naixement es practiqui al Registre Civil s’ha de fer constar la
realització de les proves esmentades i el centre sanitari que inicialment conservi la
informació relacionada amb aquestes, sense perjudici del trasllat d’aquesta informació
als arxius definitius de l’administració corresponent quan sigui procedent.

Dades de naixements



Valoració de la CTMDC
Consideracions prèvies

• La metodologia d’identificació dels nadons basada en la captura de les empremtes plantars
ha caigut en desús.

• Hi ha una forta base científica que el descarta com a mètode fiable per aconseguir l’objectiu
demanat (identificació indubtable del menor).
Actuació

• Reunió extraordinària dels membres de la Comissió i d’altres experts i representants dels
col·lectius professionals afectats per l’entrada en vigor de l’esmentada norma.
Conclusions preliminars

• Abans de l’entrada en vigor de l’esmentada modificació legal, no existia obligació legal de
utilitzar les empremtes plantars com a mètode d’identificació del nadó.

• La modificació de l’article 46 de la Llei 20/2011 del Registre Civil no ofereix cap mena de
dubte sobre la obligatorietat de recollir les empremtes plantars del nadó i dactilars de la
mare.

• L’imperatiu legal del redactat de la norma obliga als centres i professionals concernits a
prendre les citades empremtes plantars del nadó i dactilars de la mare, tot i conèixer la base
científica i documentada que qüestiona la validesa d’aquesta mesura en funció de l’objectiu
perseguit.

• Emissió d’una NOTA INFORMATIVA sobre l’aplicació de la dita modificació de l’article 46 de la
Llei 20/2011 (Octubre 2016).

Dades de naixements



Resultats de la consulta a experts

• Tant la prova genètica (en forma de gota de sang) com la lofoscòpica (empremta
dactilar de la mare i plantar del nadó), han de ser considerades complementàries i no
excloents en la identificació de nounats i les seves mares.

• Incloure dos tipus de mostres diferents per a una identificació en un mateix test
ofereix alternatives i avantatges evidents en casos de complicacions en les anàlisis.

• Recomanen un únic suport o document d’identificació on hi apareguin ambdues
proves.

Dades de naixements



Protocol sobre les proves biomètriques, mèdiques i analítiques del naixement

• Document amb espai que contingui un suport de tecnologia FTA o similar (paper filtre 
impregnat amb una formulació química):

– Facilita el trencament de les cèl·lules i atrapa el ADN.
– Permet la conservació a llarg termini de la mostra recollida en condicions de 

temperatura ambiental.

• Dades del document
– Identificació del centre sanitari: nom, adreça i població
– Data i hora del part
– Sexe del nadó
– Tipus d’embaràs únic/múltiple
– Núm. d’ordre de naixement
– Mare: nom, cognoms i data de naixement, núm. història clínica
– Nadó: nom, cognoms, núm. història clínica
– Llevadora o metge: nom i cognoms, núm. de col·legiat i signatura.

Dades de naixements



Protocol sobre les proves biomètriques, mèdiques i analítiques del naixement

• Espai de proves
– Mostra de sang de la mare, dues gotes
– Empremtes digitals de la mare (dels dos índex)
– Signatura de la mare
– Mostra de sang del nadó, dues gotes (de cordó)
– Empremtes plantars del nadó.

• Accés
– Restringit per conèixer la identificació i relació entre mare i fill.
– Dades sols podran ser comunicades als interessats per petició judicial, dins del

corresponent procés penal o en cas de reclamació o impugnació judicial de la
filiació materna.

• Conservació i custòdia
– A part de la història clínica, atès que el termini de conservació i la finalitat és

diferent.
– En condicions ambients òptimes per assegurar la preservació de les mostres

(ambient sec i protegit de la llum).

Dades de naixements
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