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• Pacient de 34 anys d’edat, ingressada en un 
centre hospitalari. Precisa una transfusió
hemàtica. Es realitza la transfusió i es 
constata que s’ha produït un error, 
administrant-se sang que no és compatible. 
Es produeix un estat de xoc i finalment la 
pacient mort. Què cal que faci?





PER QUÈ?

• És una obligació legal: Llei General de 
Sanitat de 1986. Llei 41/2002 de 14 de 
novembre.

• Imprescindible per la inscripció de mort 
al Registre Civil: articles 81 a 85 de la 
Llei de Registre Civil.

• Estableix el diagnòstic de mort: 
NOMÉS pot ser complimentat per un 
metge



SIGNIFICAT

• Validesa del document: document 
públic.

• És un metge qui el realitza: té
repercusions jurídiques.



QUI L’HA DE REALITZAR?

• Única condició: ser metge i complir 
amb les obligacions legals de l’exercici 
de la medicina.

• L’idoni: el metge de família habitual, 
però no necessari.



A QUI VA DIRIGIT?

• A ningú en particular

• S’entrega a la família

• Serveis funeraris

• Registre Civil



QUAN?

CONCEPTE MORT NATURAL VERSUS 
MORT VIOLENTA



MORT NATURAL

És aquella que està produïda per
agents interns a l’organisme, inclús els
microorganismes sempre i quan siguin
d’adquisició espontània.



MORT VIOLENTA

Aquella que està ocasionada per l’acció
d’agents externs a l’organisme.

MORT SOSPITOSA DE CRIMINALITAT
Aquella que per les circumstàncies en 
què s’ha produït la mort, no es pot 
determinar si és natural o violenta.



RELACIONS AMB 
L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Fets violents JUTJAT INSTRUCCIÓ

Comunicats de lesions/defunció

Morts naturals REGISTRE CIVIL

Certificat mèdic defunció



COMUNICAT JUDICIAL DE 
DEFUNCIÓ

• Document breu.
• Es comunicat un fet: mort violenta o 

sospitosa de criminalitat.
• Va dirigit al Jutge d’Instrucció: procés 

penal.
• Imperatiu legal: Llei d’Enjudiciament 

Criminal.


