
 

 
 

 

Lliurament de Documentació Clínica . Edifici nou de Consultes Externes planta 0B1.  
Av. Francesc Ribas, sn. 08402 Granollers. T. 938 425 000. Extensió  6031   mail: infodocs@fhag.es  

L’ horari d’atenció al client és de 09:00h a 14:00h  de dilluns a divendres  

Sol·licitud de documentació clínica 

NORMATIVA DE SOL·LICITUD I LLIURAMENT D’INFORMACIÓ 
ASSITENCIAL / DOCUMENTACIÓ D’HISTÒRIA CLÍNICA A L’U SUARI 

 
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR 

 
• Full de sol·licitud degudament complimentat i signat, adjuntant els documents 

d’identificació i acreditatius descrits en aquesta normativa. 
 

• Quan el sol·licitant és el titular: DNI, targeta de residència o passaport. 
 

• Quan el sol·licitant no sigui el titular, caldrà que aporti el seu DNI i una autorització 
escrita i còpia del DNI del titular.   

 

• Quan el titular sigui un menor, els pares o tutors legals poden obtenir la informació i/o 
la documentació una vegada acreditin la seva situació; caldrà que aportin el seu DNI i 
el llibre de família o document que acrediti la tutela. 

 

• Quan el titular sigui una persona incapacitada poden obtenir la informació i/o els 
documents els seus tutors o representants una vegada acreditin la seva situació; 
caldrà que aportin el seu DNI i el document que acrediti la incapacitat i el dret de 
representació i/o tutoria. 

 

• Quan la sol·licitud faci referència a un pacient difunt, la informació i/o la documentació 
es lliurarà a les persones directament vinculades i/o hereus legals, sempre i quan no 
hi hagi constància expressa de negació per part del difunt. Caldrà aportar DNI del 
sol·licitant, DNI del pacient i certificat de defunció o document que acrediti la situació 
d’hereu. 
 

GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD 
 
• La sol·licitud d’informació o documentació clínica es pot realitzar per les següents 

vies: 
− Directament a la Unitat de Lliurament de Documentació   
− Mitjançant la BÚSTIA, on es deixarà  l’imprès de sol·licitud i la resta de documents. 
− Mitjançant el correu electrònic  a l’adreça: infodocs@fhag.es  

 

• Temps del procediment: 
− El temps de lliurament serà d’aproximadament 30 dies des de la sol·licitud.   
− Els lliuraments urgents caldrà justificar-los. 

 

• Lliurament de la informació /documentació clínica: 
− Una vegada estigui disponible la documentació a la Unitat de Lliurament de 

Documentació, s’avisarà al sol·licitant per passar a recollir-la. Després de l’avís 
només es conservarà la copia durant 3 mesos. 

− No es lliurarà cap documentació que no estigui correctament sol·licitada i amb tots 
els documents requerits. 

− Si es lliuren proves d’imatge originals, el sol·licitant es comprometrà a retornar-les 
en un termini de temps no superior a 30 dies. 

− Si la sol·licitud es realitza directament a la Unitat de lliurament, amb la aportació 
dels documents requerits, la documentació es podrà lliurar per correu certificat o via 
mail tenint en compte que: 
o La documentació que es lliuri per correu certificat anirà contra 

reembossament. 
o La documentació que es lliuri per correu electrònic anirà xifrada. En el moment 

de la sol·licitud  s’indicarà la contrasenya. 


