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1. Exposició de motius  

A l’espai digital La Meva Salut (LMS) els 
ciutadans accedeixen a informació i 
documentació procedent de l’HC3, entre d’altres 
fonts. 

La posada en marxa de l’eConsulta, a través de 
LMS, en el model d’atenció no presencial 
permet al ciutadà/ana aportar documentació 
clínica emesa per professionals sanitaris i 
centres sanitaris no pertanyents al SISCAT, que 
formi part de la seva història clínica i que 
aquesta es publiqui a l’HC3 i estigui disponible a  
LMS.  

El ciutadà també ha de poder aportar la 
corresponent documentació en l’atenció 
presencial, sempre que es dugui a terme en el 
decurs d’un procés assistencial -tant a la 
consulta com de forma no presencial 
(eConsulta)- i que aquesta sigui valorada pel  
professional sanitari, i  publicada a l’HC3. 

Es considera necessari establir les previsions 
necessàries per garantir la correcció d’aquesta 
actuació. 

D’acord amb l’article 11 del Decret 118/2014, de 
5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels 
serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de 
la Salut, que preveu les instruccions del Servei 
Català de la Salut i que estableix que les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris han de complir 
les instruccions que el Servei Català de la Salut 
dicti en el marc de les seves competències. 

D’acord amb la consellera de Salut i en exercici 
de les facultats que m’atorguen els articles 16 i 
17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació 
sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció. 

 
2. Àmbit d’aplicació 

Servei Català de la Salut. 

Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT). 

 

3. Objecte  

Aquesta Instrucció té per objecte establir les 
previsions necessàries per garantir la correcció  
en cas que el ciutadà aporti la corresponent 
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documentació clínica emesa per professionals 
sanitaris i centres sanitaris no pertanyents al 
SISCAT, sempre que es dugui a terme en el 
decurs d’un procés assistencial -tant a la 
consulta com de forma no presencial 
(eConsulta)- i que aquesta sigui valorada pel  
professional sanitari, i  publicada a l’HC3. 

La Instrucció té els objectius següents: 

- Oferir a la ciutadania la possibilitat 
d’aportar documentació clínica emesa per 
professionals sanitaris i centres sanitaris 
no pertanyents al SISCAT.  

- Possibilitar la publicació de la 
documentació esmentada a l’HC3  

- Facilitar que la corresponent 
documentació estigui disponible a LMS. 

 

4. Procediment 

4.1. Aportació de documentació  

El ciutadà pot aportar la corresponent 
documentació clínica emesa per professionals 
sanitaris i centres sanitaris no pertanyents al 
SISCAT, sempre que es dugui a terme en el 
decurs d’un procés assistencial -tant a la 
mateixa consulta com de forma no presencial 
(eConsulta)- i que aquesta sigui valorada pel 
professional sanitari,  publicada a l’HC3 i 
disponible a LMS. 

Amb aquesta aportació hi ha el consentiment 
per part del ciutadà de que el professional 
sanitari la conegui i la tracti com la resta 
d’informació i documentació que es genera en 
l’acte mèdic. 

 
4.2. Actuació del professional sanitari 

1. El professional sanitari valora si la 
corresponent documentació clínica té 
rellevància o no als efectes de la història clínica 
del ciutadà, de la mateixa manera que valora la 
informació verbal. 

2. L’acceptació i incorporació d’aquesta 
documentació a l’HC3 no suposa l’assumpció de 
responsabilitat per part del professional sanitari 
en relació amb el seu contingut.  

3. El professional sanitari ha de donar 
compliment al deure d’informació establert a 
l’article 13 del RGPD. 

4.3. Publicació de la documentació a l’HC3 

Documentació clínica que es pot aportar 

La documentació clínica que es pot aportar és :  

- informes assistencials 

- resultats d’analítiques  

- informes de proves complementàries. 

La  publicació d’aquesta documentació a l’HC3 
ha de  tenir una codificació pròpia atès que es 
considera necessari que s’identifiqui i quedi 
constància en tot moment de l’origen de la 
documentació, donat que es publica per un 
centre sanitari del SISCAT que no l’ha generat. 

Registre telemàtic 

S’han de registrar telemàticament els 
paràmetres d’identificació de la documentació 
aportada, d’acord amb el que consta a la taula 
de l’annex.  

El professionals autoritzats disposen de l’accés 
a aquesta informació a l’espai 
http://hccc.salut.gencat.cat. 

Publicació a l’HC3  

Aquesta documentació ha de ser publicada a 
l’HC3 en un termini màxim de 30 dies naturals 
des de l’aportació per part del ciutadà. 

 

5. Drets del ciutadà 

En relació amb aquesta documentació aliena al 
sistema públic de salut inclosa a l’HC3 el 
ciutadà té els mateixos drets que amb la resta 
de la seva història clínica.  

 

6. Confidencialitat. Protecció de dades de 
caràcter  personal  

Els professionals, les entitats proveïdores de 
serveis sanitaris i els òrgans de l'Administració 
que intervenen en les activitats regulades en 
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aquesta Instrucció tenen l'obligació de respectar 
i mantenir la confidencialitat de la informació i 
respectar el dret a la confidencialitat de la 
informació i el dret a la intimitat dels pacients, 
d'acord amb el que estableixen la Llei 41/2002, 
de 14 de novembre, bàsica reguladora de 
l’autonomia del pacient i de drets i obligacions 
en matèria d’informació i documentació clínica, i 
la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernents a la salut i 
l’autonomia del pacient, i a la documentació 
clínica,  

Pel que fa a  la protecció de dades de caràcter 
persona, cal tenir en compte el que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en 
el que respecta al  tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades).  

Així mateix, els professionals, les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris i els òrgans de 
l’Administració han d’adoptar les mesures 
adequades per tal de garantir la correcta 
custòdia i seguretat de les dades de caràcter 
personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el 
tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb 
el que disposa la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal. 

 

7. Entrada en vigor  

Aquesta Instrucció entra en vigor. 

 

El director 

 
 

Adrià Comella i Carnicé 
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Annex I.  Paràmetres d’identificació de la documentació que han d’enregistrar telemàticament els centres 
sanitaris del SISCAT  

 

 

Portal de documentació: http://hccc.salut.gencat.cat (professionals autoritzats). 

Paràmetre obligatori Descripció de la informació 

Tipus informe CLAB, CINF, CPDT aportats pel ciutadà, no han 
de comptar al càlcul de demores 

Data emissió Data publicació 

Codi oficial centre sanitari Centre que publica 

Codi oficial centre sanitari custòdia informació Centre que publica 

Servei assistencial (actualment opcional)   

Diagnòstic (actualment opcional)  

Data de creació del document Data que enregistra el PDF 

Tipus de document identificatiu autor Dades del professional que dona conformitat al 
document 

Número document autor Dades del professional que dona conformitat al 
document 

Rol autor Dades del professional que dona conformitat al 
document 

Nom de l’autor Dades del professional que dona conformitat al 
document 

1r cognom de l’autor Dades del professional que dona conformitat al 
document 
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