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Comissió tècnica en materia de  documentació 
clínica (CTMDC)

ANTECEDENTS

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

Llei de l’Estat 41/2002, del 14 de novembre,  bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i 
documentació clínica

Llei 16/2010, del 3 de juny de modificació de la llei 21/2000, del 29 de desembre, 

- Pretén actualitzar la regulació relativa a la conservació de la història clínica ( modifica l’article 12)
• Determinen en mes concreció els requeriments de custodia, conservació i esporgada de la HC
• Modifiquen els terminis de conservació
• Estableix la necessitat de custodiar les HC mes enllà del  tancament del centre sanitari

També estableix :
• En la  disposició adicional

– 4 anys ha d’haver una historia clínica compartida , a la qual han  de poder accedir 
el professionals del sistema sanitari català i també cada pacient quan es tracti de 
la seva documentació mèdica personal 

• En la disposició final
– La creació de una  comissió tècnica en matèria de documentació clínica amb la 

funció entre altres de establir criteris homogenis sobre la custodia, la conservació 
, l’esporgada i la destrucció de la documentació clínica 



Comissió tècnica en materia de  documentació 
clínica 

Llei 16/2010 

-Comissió participada, per representants del Departament de Salut, Autoritat Catalana  de Protecció de  
Dades, les corporacions de dret public de les professions sanitàries competents, les organitzacions que 
agrupen el centres i les institucions sanitàries de Catalunya i les societats científiques 

- Objectiu , establir criteris homogenis sobre:
a) custodia,  conservació, l’esporgada i la destrucció de la documentació clínica 
b) l’accès a les dades personals en  materia de salut i l’intercanvi de les dites dades , de conformitat

amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caracter personal 
c) els procediments i els metodes de translació de la informació de les histories clíniques , dels suport

original a un altre suport , tant si es digital com si es d’un altra naturalesa i tambe llur interoperabilitat

- La CTMDC, ha d’editar un protocol de referencia per als centres i els professionals



Comissió técnica en materia de documentació 
clínica

Ordre SLT/108/ 2013 de 21 de maig , per la qual es regula la Comissió Tècnica en 
Matèria de  Documentació Clínica

Adscrita a l’Agencia d’ Informació . Avaluació i Qualitat en  Salut , actual 

AQuAS  Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitària 

Indica  les
- funcions
- composició
- funcionament

http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/mes_projectes/CTMDC/ 
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