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1. Introducció
1.1 Context
LMS és un espai digital, personal i intransferible de consulta que permet a la ciutadania disposar de la seva informació
personal de salut i utilitzar-la d’una forma segura i confidencial, a més de facilitar la realització de tràmits electrònics. Les
persones majors d’edat, per mitjà del canal, poden accedir a les dades i a la informació més rellevant sobre la seva salut.

Una de les àrees d’evolució que experimenta La Meva Salut quant a l’ús i consulta de la informació clínica i els tràmits
disponibles per als ciutadans, és la necessitat de fer ús d’un certificat digital per accedir-hi. Aquesta tipologia d’accés via
certificat digital és una de les formes d’accés més segures actualment però, tot i que l’ús de certificats digitals és cada vegada
més freqüent pels ciutadans, és un sistema desconegut per molts i complex per determinats ciutadans menys habituats a
l’ús de les tecnologies.

És per aquest motiu que des de la Direcció de La Meva Salut s’està posant èmfasi en diferents mètodes d’accés per fer
arribar al màxim de ciutadans possible la informació clínica. Partint d’aquesta premissa, es dota La Meva Salut d’un nou
accés mitjançant codi usuari i paraula de pas.

Per poder accedir mitjançant codi d’usuari i paraula de pas a La Meva Salut de l’assegurat, hi ha la necessitat de tenir una
nova aplicació que permeti assignar les credencials d’accés a l’assegurat, per aquest motiu es crea l’aplicació del Mòdul
d’assignació de credencials (MAC).

2. Portal d’aplicacions
2.1 Accés al portal d’aplicacions (1 de 3)
•

No és necessari tenir cap programa instal·lat  Accessible des d'Internet, des de qualsevol PC.

•

Per accedir al MAC només s’ha d’introduir al vostre navegador l’adreça següent:
https://pre.salut.gencat.cat

•

Un cop presentada la pàgina principal del portal, per motius de seguretat, cal que us identifiqueu amb el vostre usuari i
contrasenya que us ha facilitat el Servei de Suport a l’Usuari (SSU).

•

Un cop introduïts els valors corresponents, el sistema demana que es modifiqui la contrasenya, la qual ha de complir amb
la normativa del portal.
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2. Portal d’aplicacions
2.1 Accés al portal d’aplicacions (2 de 3)
•

Per accedir a l’aplicació només cal fer un clic sobre l’enllaç:
Accés directe de
suport a l’usuari
Manual d’usuari

Accés directe a l’aplicació

Documentació

Accés a l’àrea de fitxers

2. Portal d’aplicacions
2.1 Accés al portal d’aplicacions (3 de 3)
•

Àrea de fitxers: gestió de transferència de fitxers (GTF)

També es pot accedir directament des de
l’aplicació (menú):

Mòdul d’accés a les extraccions
generades per l’aplicació

3. Introducció a l’aplicació MAC
3.1 Navegació: pantalla principal

Guia
de navegació

Menú de
l’aplicació

3. Introducció a l’aplicació MAC
3.1 Navegació: accés a les funcionalitats
•

Acreditació

Assignació de credencials: permet cercar i recuperar les dades personals de l’RCA
mitjançant el CIP i núm. de document de l’assegurat, informar/actualitzar les seves
dades d’enviament, generar sol·licitud de consentiment

i marcar casella de

verificació de les dades introduïdes per així poder generar les dades d’autoregistre.

3.2 Perfils i permisos
Funcionalitats associades

Perfil


Acreditador

Accés a la funcionalitat d’assignació de credencials

•

Punt d’entrada d’assignació de les dades d’autoregistre de l’assegurat.

•

Possibilitat de modificar les dades d’enviament.

4. Acreditació
4.1 Assignació de credencials (1 de 9)
El primer pas és cercar les dades de l’assegurat mitjançant el CIP i núm. de document, les quals són camps obligatoris.
Les accions que permet realitzar són:

•

Cerca: permet realitzar la cerca de l’assegurat a l’RCA.

•

Neteja de criteris: permet esborrar els criteris de cerca introduïts.

Passos

Paràmetres de
cerca
Accions

En prémer el botó Cerca es realitzen tota una sèrie de validacions que comproven el següent:

•

Que s’hagin introduït tots els camps obligatoris i, que el format del CIP i núm. de document (segons el tipus) siguin correctes.

•

El CIP introduït sigui actiu i el núm. de document correspongui amb el que hi ha enregistrat a l’RCA.

Si no compleix aquests requisits, apareix un missatge d’avís per pantalla i no permet continuar. En canvi, si tot és correcte, es
passa al segon pas.

4. Acreditació
4.1 Assignació de credencials (2 de 9)
El segon pas és emplenar/modificar les dades d’enviament, generar la sol·licitud de consentiment i verificar les dades.
Les accions que permet realitzar són:

•

Desa: permet donar el vistiplau a les dades introduïdes (validacions) i passar al següent pas.

•

Neteja de dades i tornar a cercar: permet tornar al pas 1 i cercar de nou un assegurat.

Si es tracta d’un assegurat que no té credencials assignades, permet enregistrar les dades:
Dades il·lustratives
Passos

Paràmetres cerca
(no modificable)

Dades assegurat
(no modificables)

Si és menor de
l’edat mínima
apareix

Sol·licitud
consentiment i casella
verificació
(obligatoris)

Dades enviament
(camps obligatoris)

Accions

4. Acreditació
4.1 Assignació de credencials (3 de 9)
Si es tracta d’un assegurat que ja té credencials assignades, permet modificar les dades d’enviament:
Dades il·lustratives
Passos

Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)

L’assegurat ja es
troba enregistrat

Dades enviament
Accions
(camps obligatoris)
Accions 2

Les accions que es poden realitzar són:

•

Desa canvis: actualitza les dades d’enviament de credencials.

•

Cancel·la canvis: desfà els canvis realitzats en les dades d’enviament de credencials.

4. Acreditació
4.1 Assignació de credencials (4 de 9)
Si es tracta d’un assegurat que ja té credencials assignades, ja pot accedir a les accions Sol·licitud d’usuari i contrasenya o
la Sol·licitud d’accés a La Meva Salut de fills menors o persones de les quals es té la representació legal:
Dades il·lustratives
Passos

Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)

L’assegurat ja es
troba enregistrat

Dades enviament
Accions
(camps obligatoris)
Accions 2

Les accions (2) que es poden realitzar són:

•

Sol·licitud d’usuari i contrasenya: va al pas 3 i permet demanar unes noves credencials per a l’usuari.

•

Sol·licitud d’acces a LMS de fills menors o persones de les quals es té la representació legal: va al pas 3 i permet
afegeir un fill menor o persones amb representació legal.

•

Neteja criteris i torna a cercar: permet tornar al pas 1 i cercar de nou un assegurat.

4. Acreditació
4.1 Assignació de credencials (5 de 9)
El tercer pas és generar les dades d’autoregistre de l’assegurat.
Les accions que permet realitzar són:

•

Altres idiomes: es selecciona l’idioma amb el que es vol descarregar la sol·licitud.

•

Genera credencials: crea l’enllaç i PIN per a l’autoregistre i envia la informació per correu electrònic i missatge
SMS.

•

Neteja criteris i torna a cercar: permet tornar al pas 1 i cercar de nou un assegurat.

•

Cancel·la: torna al pas 2

Dades il·lustratives
Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament
(camps obligatoris)
Sol·licitud
consentiment i casella
verificació
Accions

4. Acreditació
4.1 Assignació de credencials (6 de 9)
•

Que es generi la sol·licitud de consentiment i la casella de verificació de dades estigui seleccionada.

La casella de Sol·licitud de consentiment no és modificable i indica si s’ha generat el document. Aquesta casella es marca
automàticament un cop s’ha generat la sol·licitud mitjançant la icona de PDF (desapareix un cop generat el PDF).

Les dades que es mostren són:

•

Nom i cognoms de l’assegurat.

•

CIP.

•

Tipus document.

•

Núm. document identificatiu.

•

Telèfon mòbil.

•

Adreça electrònica.

•

Data generació.

El nom del centre s’ha d’omplir manualment.
Si totes les dades introduïdes són correctes, es passa al tercer pas.

4. Acreditació
4.1 Assignació de credencials (7 de 9)
En prémer el botó Genera credencials, si s’ha realitzat la generació i enviament correctament, apareix un missatge a la part
inferior, tal com es mostra a continuació:
Dades il·lustratives
Passos

Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament
(camps obligatoris)
Missatge

Si durant la generació i/o enviament hi ha un problema de caire tècnic, es mostra un missatge d’avís.

4. Acreditació
4.1 Assignació de credencials (8 de 9)
L’enviament de les dades d’autoregistre es realitza mitjançant correu electrònic i missatge SMS.
A continuació es mostra un exemple del missatge que rep l’assegurat:
Correu electrònic

Missatge SMS

Per correu es rep l’enllaç a la pantalla d’autoregistre i per missatge SMS el PIN per completar l’assignació de la paraula de pas.

4. Acreditació
4.1 Assignació de credencials (9 de 9)
Si l’assegurat cercat ha modificat les dades d’enviament de credencials i torna a accedir a l’opció Sol·licitud d’usuari i
contrasenya, tornarà al punt on es podrà imprimir un altre cop el pdf:
Dades il·lustratives
Passos

Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)
Dades enviament
(camps obligatoris)

Accions

•

Neteja criteris i torna a cercar: permet tornar al pas 1 i cercar de nou un assegurat.

•

Cancel·la: torna al pas 2.

•

: permet regenerar les credencials de l’assegurat.

4. Acreditació
4.2 Alta tutela (1 de 4)
En el cas de ser un usuari ja acreditat i si compleix certes condicions, pot accedir al Mòdul d’afegir tutela on hi ha les dades
Dades il·lustratives

següents:

Passos
Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament
Llistat de tutelats
de l’assegurat.
Llistat de tutelats
a donar d’alta.
Formulari per afegir
un nou tutelat.

Accions

La llista de tutelats consta de totes les persones que aquell assegurat té com a tutelat. En accedir a aquesta pantalla, si l’assegurat no té cap tutelat
apareix un formulari per afegir-hi la tutela.

•

CIP tutelat: el CIP de la persona que es vol tutelar.

•

Codi d’alta: el codi de la persona que realitza la acció.

•

Motiu d’alta: motiu pel qual es vol tutelar a la persona.

En fer clic al botó Desa, es realitzen una sèrie de comprovacions, i en cas de ser tot correcte, es passa al pas següent.

4. Acreditació
4.2 Alta tutela (2 de 4)
El tercer pas és generar la sol·licitud de tutela. Les accions que permet realitzar són:

•

Altres idiomes: es selecciona l’idioma amb el que es vol descarregar la sol·licitud.

•

Genera sol·licitud de tutela: es dona d’alta un tutelat que, posteriorment, es mostra dins de la llista de tutelats.

•

Cancel·la: torna al pas 2 sense guardar les dades

•
•

: Afegeix un nou tutelat a la llista.
Neteja criteris i torna a cercar: permet tornar al pas 1 i cercar de nou un assegurat.

Dades il·lustratives
Dades assegurat
(no modificables)
Dades enviament
(camps obligatoris)

Accions
Llistat de tutelats de
l’assegurat
Llistat de tutelats a
donar d’alta.

Sol·licitud
consentiment i casella
verificació
Accions 2

4. Acreditació
4.2 Alta tutela (3 de 4)
•

Que es generi la sol·licitud d’alta de tutela i la casella Petició i signa la sol·licitud.

La casella Sol·licitud d’alta de tutela no és modificable i indica si s’ha generat el document. Aquesta casella es marca
automàticament un cop s’ha generat la sol·licitud mitjançant la icona de PDF (desapareix un cop generat el PDF).

Si totes les dades introduïdes són correctes, es passa al tercer pas.

4. Acreditació
4.2 Alta tutela (4 de 4)
En prémer el botó Genera sol·licitud de tutela, si s’ha realitzat la generació i enviament correctament, apareix un missatge a
la part inferior, tal com es mostra a continuació:
Passos
Dades il·lustratives
Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament

Llistat de tutelats de
l’assegurat

Missatge
Accions

Si durant la generació i/o enviament hi ha un problema de caire tècnic, es mostra un missatge d’avís.

4. Acreditació
4.3 Alta múltiple de tutela (1 de 6)
En prémer el botó Afegeix tuteles, es mostrarà el formulari per afegir un nou tutelat :
Dades il·lustratives
Passos

Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament

Llistat de tutelats
de l’assegurat.
Llistat de tutelats
a donar d’alta.
Formulari per afegir
un nou tutelat.

Accions

En fer clic al botó Desa, es realitzen una sèrie de comprovacions, i en cas de ser tot correcte, es passa al pas següent.

4. Acreditació
4.3 Alta múltiple de tutela (2 de 6)
El tercer pas és generar la sol·licitud de tutela. Les accions que permet realitzar són:

•

Altres idiomes: es selecciona l’idioma amb el que es vol descarregar la sol·licitud.

•

Genera Sol·licitud de tutela: es dona d’alta un tutelat que, posteriorment, es mostra dins de la llista de tutelats.

•

Cancel·la: torna al pas 2 sense guarda les dades

•
•

: Afegeix un nou tutelat a la llista.
Neteja criteris i torna a cercar: permet tornar al pas 1 i cercar de nou un assegurat.

En aquest cas el tutelat té una edat compresa entre 16 i 18, per això es mostren els següent botons:

•

:Es descarrega el pdf d’activació de consentiment.

•

: Dona el consentiment perquè el tutor pugui accedir a les dades.

Dades il·lustratives

Llistat de tutelats de
l’assegurat
Llistat de tutelats a
donar d’alta.

Sol·licitud
consentiment i casella
verificació
Accions 2

4. Acreditació
4.3 Alta múltiple de tutela (3 de 6)
En prémer el botó

, es mostrarà el formulari per afegir un nou tutelat :

Dades il·lustratives
Passos

Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament

Llistat de tutelats
de l’assegurat.
Llistat de tutelats
a donar d’alta.
Formulari per afegir
un nou tutelat.
Accions

En fer clic al botó Desa, es realitzen una sèrie de comprovacions, i en cas de ser tot correcte, es passa al pas següent.

4. Acreditació
4.3 Alta múltiple de tutela (4 de 6)
El tercer pas és generar la sol·licitud de tutela. Les accions que permet realitzar són:

•

Altres idiomes: es selecciona l’idioma amb el que es vol descarregar la sol·licitud.

•

Genera sol·licitud de tutela: es dona d’alta un tutelat que, posteriorment, es mostra dins de la llista de tutelats.

•

Cancel·la: torna al pas 2 sense guardar les dades.

•

Neteja criteris i torna a cercar: permet tornar al pas 1 i cercar de nou un assegurat.

Dades il·lustratives
Dades enviament
(camps obligatoris)

Accions

Llista de tutelats de
l’assegurat

Llista de tutelats a
donar d’alta.

Sol·licitud
consentiment i casella
verificació

Accions 2

4. Acreditació
4.3 Alta múltiple de tutela (5 de 6)
•

Que es generi la sol·licitud d’alta de tutela i la casella Petició i signa la sol·licitud.

La casella Sol·licitud d’alta de tutela no és modificable i indica si s’ha generat el document. Aquesta casella es marca
automàticament un cop s’ha generat la sol·licitud mitjançant la icona de PDF (desapareix un cop generat el PDF).

Si totes les dades introduïdes són correctes, es passa al tercer pas.

4. Acreditació
4.3 Alta múltiple de tutela (6 de 6)
En prémer el botó Genera sol·licitud de tutela, si s’ha realitzat la generació i enviament correctament, apareix un missatge a
la part inferior, tal com es mostra a continuació:
Passos
Dades il·lustratives
Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament

Llistat de tutelats de
l’assegurat

Missatge
Accions

Si durant la generació i/o enviament hi ha un problema de caire tècnic, es mostra un missatge d’avís.

4. Acreditació
4.4 Consentiments (1 de 5)
Els tutelats amb edat compresa entre 16 i 18, han de donar el seu consentiment perque el tutor pugui accedir a les seves
dades des de LMS. Per realitzar aquesta gestió, s’ha de prémer el botó Consentiments:
Dades il·lustratives
Passos

Paràmetres cerca
(no modificable)

Dades assegurat
Dades enviament

(no modificables)

(camps obligatoris)

Llistat de tutelats de
l’assegurat

Accions

Accions 2

4. Acreditació
4.4 Consentiments (2 de 5)
En prémer el botó

, es mostrarà el missatge següent:

En prémer el botó “Sí” es generarà el pdf d’activació
de consentiment:

4. Acreditació
4.4 Consentiments (3 de 5)
En prémer el botó

, es mostrarà el missatge següent:

En prémer el botó “Sí” es dona el consentiment i es mostra en la llista de tutelats amb el check actiu.

En fer click al botó Desa canvis, actualitza les dades de consentiment, el botó Cancel·la torna al pas anterior sense desar
dades.

4. Acreditació
4.4 Consentiments (4 de 5)
Un cop activat el consentiment en qualsevol moment es pot revocar. Per realitzar aquesta acció s’ha de prémer el botó
on es mostrarà el missatge següent:

En prémer el botó “Sí” es generarà el pdf de
revocació de consentiment :

,

4. Acreditació
4.4 Consentiments (5 de 5)
En prémer el botó

, es mostrarà el missatge següent:

En prémer el botó “Sí” es revoca el consentiment i es mostra en la llista de tutelats amb el check no actiu.

En fer click al botó Desa canvis, actualitza les dades de consentiment, el botó Cancel·la torna al pas anterior sense desar
dades.

4. Acreditació
4.5 Esborra tutela (1 de 5)
Si es vol esborrar una tutela existent, s’ha de seleccionar el registre i prémer el botó Esborra tuteles:
Passos
Dades il·lustratives
Paràmetres cerca
(no modificable)

Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament
(camps obligatoris)

Llistat de tutelats de
l’assegurat

Accions

Accions 2

4. Acreditació
4.5 Esborra tutela (2 de 5)
En prémer el botó

, es mostra el formulari a omplir següent:

Dades il·lustratives

Llista de tutelats de
l’assegurat

Llista de tutelats a
donar de baixa

Formulari per esborrar
una tutela existent

Accions

•

Codi de baixa: el codi de la persona que realitza l’acció.

•

Motiu de baixa: el motiu pel qual es vol donar de baixa la tutela.

En fer clic al botó Donar de baixa, es realitzen una sèrie de comprovacions, i en cas de ser tot correcte, es passa al pas següent,
el botó Cancel·la torna al pas anterior.

4. Acreditació
4.5 Esborra tutela (3 de 5)
Dades il·lustratives

Llista de tutelats a
esborrar de
l’assegurat
Llista de tutelats a
donar de baixa.

Accions

•

Altres idiomes: es selecciona l’idioma amb el que es vol descarregar la sol·licitud.

•

Genera sol·licitud de tutela: es dona de baixa un tutelat i s’elimina de la llista de tutelat.

•

Cancel·la: torna al pas anterior.

4. Acreditació
4.5 Esborra tutela (4 de 5)
•

Que es generi la sol·licitud de baixa de tutela i la casella Petició i signa la sol·licitud.

La casella Sol·licitud de baixa de tutela no és modificable i indica si s’ha generat el document. Aquesta casella es marca
automàticament un cop s’ha generat la sol·licitud mitjançant la icona de PDF (desapareix un cop generat el PDF).

Si totes les dades introduïdes són correctes, es passa al tercer pas.

4. Acreditació
4.5 Esborra tutela (5 de 5)
En prémer el botó Genera sol·licitud de tutela, si s’ha realitzat la generació correctament, apareix un missatge tal com es
mostra a continuació:
Passos
Dades il·lustratives
Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament
(camps obligatoris)

Missatge
Accions

Si durant la generació i/o enviament hi ha un problema de caire tècnic, es mostra un missatge d’avís.

4. Acreditació
4.6 Esborra múltiple de tutela (1 de 7)
Si es vol esborrar una tutela existent, s’ha de prémer el botó Esborra tuteles:
Passos
Dades il·lustratives
Paràmetres cerca
(no modificable)

Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament
(camps obligatoris)

Llistat de tutelats de
l’assegurat

Accions

Accions 2

4. Acreditació
4.6 Esborra múltiple de tutela (2 de 7)
En prémer el botó

, es mostrarà el següent formulari a omplir:
Dades il·lustratives

Llista de tutelats de
l’assegurat
Llista de tutelats a
donar de baixa

Formulari per esborrar
una tutela existent

Accions

•

Codi de baixa: el codi de la persona que realitza l’acció.

•

Motiu de baixa: el motiu pel qual es vol donar de baixa la tutela.

En fer clic al botó Donar de baixa, es realitzen una sèrie de comprovacions, i en cas de ser tot correcte, es passa al pas
següent, el botó Cancel·la torna al pas anterior sense desar dades.

4. Acreditació
4.6 Esborra múltiple de tutela (3 de 7)
Dades il·lustratives

Llista de tutelats a
esborrar de

Accions

l’assegurat
Llista de tutelats a
donar de baixa

Accions 2

•

: S’afegeix una baixa de tutela a la llista de tutelats a donar de baixa.

•

Altres idiomes: es selecciona l’idioma amb el que es vol descarregar la sol·licitud.

•

Genera sol·licitud de tutela: es dona de baixa un tutelat i s’elimina de la llista de tutelat.

•

Cancel·la: torna al pas 4 d’assignació de credencials, sense desar les dades.

4. Acreditació
4.6 Esborra múltiple de tutela (4 de 7)
En prémer el botó

, es mostrarà el següent formulari a omplir i es realitzarà una baixa múltiple:
Dades il·lustratives

Llista de tutelats de
l’assegurat
Llista de tutelats a
donar de baixa

Formulari per esborrar
una tutela existent

Accions

•

Codi de baixa: el codi de la persona que realitza l’acció.

•

Motiu de baixa: el motiu pel qual es vol donar de baixa la tutela.

En fer click al botó Donar de baixa, es realitzen una sèrie de comprovacions, i en cas de ser tot correcte, es passa al pas
següent, el botó Cancel·la torna al pas anterior sense desar dades.

4. Acreditació
4.6 Esborra múltiple de tutela (5 de 7)
Dades il·lustratives

Llista de tutelats a
esborrar de
l’assegurat
Llista de tutelats a
donar de baixa

Accions

•

: S’afegeix una baixa de tutela a la llista de tutelats a donar de baixa.

•

Altres idiomes: es selecciona l’idioma amb el que es vol descarregar la sol·licitud.

•

Genera sol·licitud de tutela: es dona de baixa un tutelat i s’elimina de la llista de tutelat.

•

Cancel·la: torna al pas 4 d’assignació de credencials, sense desar les dades.

4. Acreditació
4.6 Esborra múltiple de tutela (6 de 7)
•

Que es generi la sol·licitud de baixa de tutela i la casella Petició i signa la sol·licitud.

La casella Sol·licitud de baixa de tutela no és modificable i indica si s’ha generat el document. Aquesta casella es marca
automàticament un cop s’ha generat la sol·licitud mitjançant la icona de PDF (desapareix un cop generat el PDF).

Si totes les dades introduïdes són correctes, es passa al tercer pas.

4. Acreditació
4.6 Esborra múltiple de tutela (7 de 7)
En prémer el botó Genera sol·licitud de tutela, si s’ha realitzat la generació correctament, es mostra la pantalla per poder
afegir un nou tutelat següent:
Dades il·lustratives
Passos
Paràmetres cerca
(no modificable)
Dades assegurat
(no modificables)

Dades enviament
Llistat de tutelats
de l’assegurat.
Llistat de tutelats
a donar d’alta.
Formulari per afegir
un nou tutelat.

Si durant la generació i/o enviament hi ha un problema de caire tècnic, es mostra un missatge d’avís.

Accions
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