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    CNS 19/2021 

  

Dictamen en relació amb la consulta d’un ens de l’àmbit de la salut sobre la 
sol·licitud d’accés a la història clínica d’un menor d’edat per part d’una educadora 
social 

 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d’un ens de 
l’àmbit de la salut, en què es demana informe a aquesta Autoritat sobre la sol·licitud 
d’accés a la història clínica d’un menor, que ha formulat una educadora social que, 
segons la consulta, treballa a “ABSS. (...).” 
 
La consulta explica que una educadora social ha sol·licitat per correu electrònic a un 
centre de salut, d'informes i tractaments mèdics d’un menor d’edat, sense explicar el 
motiu de la sol·licitud, i que tampoc consta el consentiment dels representants legals del 
menor ni del propi menor. 
 
La consulta explica que, a banda de considerar que es faci la petició per mitjans que 
garanteixin la identificació de qui ho demana, s'ha requerit a la reclamant que acoti la 
petició i expliqui els motius que justificarien la cessió de les dades.  
 
En aquest context, la consulta pregunta si “podria justificar-se la cessió si acredita que 
el menor està en situació de risc i en benefici seu, sempre que la informació facilitada 
sigui la estrictament necessària per a aquelles funcions”. 
 
Analitzada la petició, vista la normativa vigent aplicable, i d’acord amb l’informe de 
l’Assessoria Jurídica es dictamina el següent. 
 

 
I 

 
(...) 

 
II 

 
La consulta explica que una educadora social que treballa a “l’ABSS. (...)”, hauria 
sol·licitat per correu electrònic a un centre de salut, informes i tractaments mèdics de la 
història clínica d’un menor d’edat, sense explicar el motiu de la sol·licitud. 
 
En aquest context, la consulta planteja si “podria justificar-se la cessió si acredita que el 
menor està en situació de risc i en benefici seu, sempre que la informació facilitada sigui 
la estrictament necessària per a aquelles funcions”. 
 
Situada la consulta en aquests termes, cal partir de la base que, segons l’article 4.1) del 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD), són 
dades de caràcter personal “toda información sobre una persona física identificada o 
identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona 
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 
identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;”. 
 
Segons l’article 4.15 de l’RGPD, són dades relatives a la salut: “datos personales 
relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de 
servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud”. 
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Tenint en compte aquesta definició, i el considerant 35 de l’RGPD, és obvi que la 
informació relativa als informes i tractaments mèdics relatius a un pacient, en aquest 
cas, un menor d’edat, és informació de salut d’aquest pacient, que es troba 
especialment protegida per la normativa. 
 
El tractament de dades (art. 4.2 RGPD) de les persones físiques que reben assistència 
en centres sanitaris es troba sotmès als principis i garanties de la normativa de 
protecció de dades personals (RGPD i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)). 
 
Per tant, comunicar informació sobre el menor a una educadora social d’una àrea 
bàsica de serveis socials (ABSS), suposa facilitar informació relacionada amb la salut i 
amb el tractament assistencial d’aquest afectat (art. 4.1 RGPD). Aquesta informació 
consta a la seva història clínica (HC), el contingut de la qual es troba regulat a la 
normativa sectorial (article 10.1 Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica; 
article 15.2 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). 
 
En concret, l’HC recull el conjunt de documents relatius al procés assistencial de cada 
malalt tot identificant els metges i la resta de professionals assistencials que hi han 
intervingut (art. 9.1 de la Llei 21/2000). 
 
 
 

III 
 
Qualsevol tractament de dades personals ha de donar compliment al principi de licitud 
(art. 5.1.a) RGPD). Segons l’article 6.1 de l’RGPD: 
 

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes 
condiciones:  
a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos;  
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales;  
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento;  
d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de 
otra persona física;  
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento;  
(…).” 

 
La consulta es refereix a la comunicació de dades de salut d’un pacient, de manera que 
cal tenir en compte també l’article 9 de l’RGPD, que estableix la prohibició general del 
tractament de dades personals de diverses categories, entre d’altres, de les dades 
relatives a la salut (apartat 1). L’apartat 2 del mateix article 9 disposa que aquesta 
prohibició general no serà d’aplicació quan concorri una de les circumstàncies 
següents: 
 

“a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos 
datos personales con uno o más de los fines especificados, (...); 
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(...) 
h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, 
evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación 
de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los 
sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de 
la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional 
sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el 
apartado 3; 
 
(…)” 

 
Segons l’article 9, apartat 3, de l’RGPD:  
 

“Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los fines 
citados en el apartado 2, letra h), cuando su tratamiento sea realizado por un 
profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su 
responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales 
competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de 
secreto de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de 
las normas establecidas por los organismos nacionales competentes.”  

 
En relació amb això, cal tenir en compte l’article 8 de l’LOPDGDD, segons el qual la 
norma que habiliti el tractament fonamentat en el compliment d’una obligació legal 
exigible al responsable (art. 6.1.c) RGPD), o el tractament fonamentat en el compliment 
d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics (art. 6.1.e) 
RGPD), haurà de ser una norma amb rang de llei. 
 
Així mateix, l’article 9 de l’LOPDGDD, disposa que: 
 

“1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar 
situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para 
levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea 
identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u 
origen racial o étnico. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al 
amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 
 
2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 
del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar 
amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos 
adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. 
 
En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de 
la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia 
sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del 
que el afectado sea parte.” 

 
El consentiment explícit dels afectats, en aquest cas, dels pares o responsables legals 
d’un menor d’edat o, si escau, del propi menor, en funció de l’edat d’aquest (art. 8.1 
RGPD i art. 7 LOPDGDD), podria ser una base jurídica suficient per a una comunicació 
de determinades dades de la HC del menor.  
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Ara bé, segons la consulta, no consta el consentiment dels responsables legals, ni del 
propi menor en cas que aquest el pugui donar personalment (possibilitat que, atès que 
la consulta no concreta l’edat del menor, tampoc no es pot valorar). 
 
A manca del consentiment explícit dels pares o responsables legals del menor o, si 
escau, del propi menor (art. 9.2.a) RGPD), o de la concurrència d’altres bases 
jurídiques, la comunicació de les dades referides d’un menor d’edat podria tenir suficient 
base jurídica si el tractament es duu a terme en el marc del compliment d’una missió en 
interès públic (art. 6.1.e) RGPD) i és necessari per a la prestació d’assistència o 
tractament de tipus sanitari o social (art. 9.2.h) RGPD), i el tractament es du a terme per 
professionals subjectes a l’obligació de secret professional d’acord amb el Dret de la UE 
o dels Estats membres (art. 9.3 RGPD), possibilitat que s’analitza a continuació. 

 
 

IV 
 

Segons la consulta, la sol·licitud d’accés a dades de l’HC del menor l’hauria formulat 
una treballadora social de “ABSS. (...).”   
 
Per la informació aportada, sembla que la consulta es refereix a una àrea bàsica de 
serveis socials (ABSS), depenent de l’Ajuntament de (...).  
 
Als efectes d’analitzar la concurrència d’habilitació per a la comunicació de les dades en 
l’àmbit de la prestació de serveis socials, cal tenir en compte les previsions de la 
normativa sectorial, en concret, Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en 
endavant, LSS). 

 
Segons l’article 15.1 de l’LSS el sistema públic de serveis socials s’estructura en serveis 
socials bàsics i en serveis socials especialitzats.  
 
Els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i inclouen els “equips bàsics” 
(EBAS), els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (art. 16.2 LSS).  
 
Pel que fa a les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS), a les que es refereix la 
consulta, segons disposa l’article 34 de l’LSS: 
 

“1. Les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l'atenció social 
als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. 
2. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint 
mil habitants, prenent com a base el municipi. 
3. L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil 
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu 
creat especialment amb aquesta finalitat. 
4. Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de 
serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials.” 
 

Segons la disposició addicional segona de l’LSS:  
 

“(...).  
2. La Cartera de serveis socials 2008-2009 ha d'incloure almenys els requisits 
següents: 
a) Les àrees bàsiques de serveis socials han de tenir una dotació de tres 
diplomats en treball social i dos diplomats en educació social per cada quinze mil 
habitants. 
 



 

 

5 
 

Per tant, els municipis amb població de més de vint mil habitants -com seria el cas de 
l’ABSS a què es refereix la consulta atesa la informació aportada-, tenen competències 
en matèria de serveis socials en base al que disposa la LSS i la Cartera de Serveis 
Socials (Decret 142/2010, d’11 d’octubre).  
 
Segons l’article 5.1 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària: “Els 
serveis socials d’atenció primària de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de 
Responsabilitat Pública es presten en l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. L’ABSS és la 
unitat territorial elemental de programació, prestació i gestió dels serveis socials.” 
 
L’annex 1 del mateix Decret 27/2003, disposa el següent, en relació amb els serveis 
bàsics d’atenció social primària: 
 

“Definició: conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, realitzades 
mitjançant el respectiu equip tècnic, que tenen per objecte promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones i/o famílies. 
 
Objectius: garantir i millorar el benestar social i afavorir la integració de les 
persones i/o famílies. 
 
Funcions: 
 
Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea 
territorial corresponent. 
Informació, valoració, orientació i assessorament. 
Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies. 
Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell. 
Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 
intervenció. 
Treball social comunitari. 
Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada o 
altres xarxes assistencials. 
 
Destinataris: totes les persones i/o famílies que viuen o es troben a les 
respectives àrees territorials i especialment aquelles persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament i d’integració social o manca d’autonomia 
personal. 
 
Personal: disposar d’un equip interprofessional bàsic format, com a mínim, amb 
dos assistents socials/diplomats en treball social i un educador social per cada 
20.000 habitants. (...).” 

 
Atès que la prestació de serveis socials engloba diverses actuacions en matèria de 
protecció de menors, cal referir-se també a la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l'adolescència (LDOIA), en concret, en relació amb la 
gestió de es situacions de risc dels menors, que és l’àmbit en què la consulta situa la 
sol·licitud d’accés a informació del menor per part de l’ABSS. 
 
Segons s’explica en el preàmbul de l’LDOIA, aquesta llei configura un sistema 
descentralitzat de protecció dels menors, que es fonamenta en la distinció entre les 
situacions de desemparament (article 98, i article 105 i següents) i les situacions de risc 
(article 99 i següents), mantenint la competència de la Generalitat quan es tracta 
d’infants i adolescents desemparats i atribuint-la als ens locals competents si afecta 
infants o adolescents en situació de risc. L’article 99 LDOIA, disposa que: 
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“L'Administració local ha d'intervenir si detecta una situació de risc d'un 
infant o adolescent que es troba en el seu territori; ha d'adoptar les mesures 
adequades per a actuar contra aquesta situació, de conformitat amb la regulació 
establerta per aquesta llei, amb la normativa de la Generalitat que la desenvolupa 
i amb la legislació en matèria de serveis socials.” 

 
En relació amb la gestió que preveu la normativa respecte les situacions de risc dels 
menors (arts. 102 i ss. LDOIA), l’article 103 de l’LDOIA preveu el següent: 
 

“1. Els serveis socials bàsics han de valorar l'existència d'una situació de 
risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d'atenció social i educativa 
que permetin disminuir o eliminar la situació de risc cercant la col·laboració dels 
progenitors o dels titulars de la tutela o de la guarda. 
 
2. Els serveis socials bàsics han de designar un professional o una professional 
de referència, per a cada cas, de l'infant o l'adolescent, al qual correspon avaluar-
ne la situació i fer-ne el seguiment posterior. 
 
(...).” 
 

Així, l’Administració local, a través de les ABSS, hauria de poder accedir i tractar 
determinada informació personal per poder avaluar la situació de risc en què es troba 
un menor d’edat, gestionar-la i proposar les mesures pertinents, i per fer el seguiment 
que correspongui del menor. Això, sens perjudici que, en determinats casos s’hagi 
d’elevar el cas als serveis socials especialitzats (arts. 15 i ss. LSS i art. 103, apartats 3 i 
4 LDOIA). 
 
En aquest context, l’article 100 de l’LDOIA estableix el deure de comunicació i denúncia 
als serveis socials bàsics o especialitzats, tant dels ciutadans en general (art. 100.1) 
com de determinats professionals que tinguin coneixement de la situació de risc o 
desemparament d’infants o adolescents. L’apartat 3 d’aquest article disposa que: 
 

“3. Tots els professionals, especialment els professionals de la salut, dels 
serveis socials i de l'educació, han d'intervenir obligatòriament quan tinguin 
coneixement de la situació de risc o de desemparament en què es troba un infant 
o adolescent, d'acord amb els protocols específics i en col·laboració i coordinació 
amb l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de protecció dels infants i els 
adolescents. Aquesta obligació inclou la de facilitar la informació i la 
documentació que calgui per a valorar la situació de l'infant o l'adolescent. 
 
(...).” 

 
Per tot l’exposat, la comunicació de determinades dades de l’HC d’un menor als 
professionals de l’ABSS a la que, en funció del seu àmbit d’actuació municipal, li 
correspongui atendre al menor que es troba en situació de risc, pot tenir suficient 
habilitació (ex. arts. 6.1.e) i 9.2.h) RGPD), tenint en compte el marc normatiu aplicable 
(LSS i LDOIA).  
 
Atesa la normativa estudiada, podria resultar habilitada la comunicació de determinades 
dades de salut de què disposi el centre sanitari que atén el menor, si això resulta 
necessari per a la finalitat de valorar i gestionar la seva situació de risc, en base a les 
funcions que corresponen a l’ABSS en matèria de serveis socials i, específicament, de 
protecció de menors.  
 
Això, sens perjudici del compliment de la resta de principis i obligacions de la normativa 
de protecció de dades, a què ens referim a continuació. 
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V 
 
Segons la consulta, a banda de requerir a l’educadora social que faci la petició per 
mitjans que permetin garantir la identitat qui ho demana, se l’hauria requerit que “acoti 
una mica la petició i expliqui els motius que justificarien la cessió de les dades.” 
 
Segons l’article 5.1 de la Llei 21/2000, “tota persona té dret a que es respecti la 
confidencialitat de les dades que fan referència a la seva salut. Igualment, té dret que 
ningú que no hi estigui autoritzat hi pugui accedir si no és emparant-se en la legislació 
vigent” (art. 5.1). En el mateix sentit, l’article 7 de la Llei 41/2002. 
 
Atès que la normativa protegeix especialment la confidencialitat d’aquesta informació i 
la intimitat tant del propi pacient com de terceres persones (art. 5.1.f) RGPD, i art. 13.2 
Llei 21/2000), el responsable ha de poder comprovar que l’accés a l’HC per part de 
terceres persones, en aquest cas, determinats professionals d’una ABSS, està justificat. 
 
Des de la perspectiva de la protecció de dades, el principi de responsabilitat proactiva 
(art. 5.2 RGPD), exigeix que el responsable ha de donar compliment als principis de 
protecció de dades (art. 5.1 RGPD) i ha de ser capaç de demostrar aquest compliment. 
 
Així, arran de sol·licituds com la referida en la consulta, sembla raonable que el centre 
sanitari, com a responsable, sol·liciti la informació necessària per poder comprovar els 
termes de la sol·licitud, i si concorre suficient habilitació per a la comunicació de dades 
als efectes del principi de licitud, i per donar compliment al principi de responsabilitat 
proactiva. 
 
Per tant, resulta pertinent, com apunta la consulta, que el centre sanitari requereixi que 
la sol·licitud d’accés a dades de la HC del menor es formuli en uns termes que 
“garanteixin qui ho demana”, i requerir que la persona sol·licitant (en aquest cas, una 
educadora social de l’ABSS) acrediti la seva identitat, així com l’habilitació de l’ABSS 
per obtenir informació de l’HC del menor. És a dir, que el centre sol·liciti, com apunta la 
consulta, “els motius que justificarien la cessió de les dades”.  
 
D’aquesta manera, el centre sanitari, com a responsable de l’HC, podrà comprovar la 
pertinença de comunicar informació personal d’aquest pacient i, si fos el cas, de 
terceres persones, a l’ABSS. 
 
 

VI 
 

La comunicació de dades de la HC del menor ha de donar compliment al principi de 
minimització, segons el qual les dades han de ser les adequades, pertinents i limitades 
a allò necessari en relació amb les finalitats del tractament (art. 5.1.c) RGPD). 
 
En base a aquest principi, la comunicació de dades a l’ABSS s’ha de limitar a aquelles 
dades de l’HC del menor necessàries per poder avaluar la situació de risc del menor, en 
base a les funcions que corresponen a l’ABSS. 
 



 

 

8 
 

La ponderació ha de ser especialment acurada en el cas examinat, atesa la protecció 
que la normativa preveu en relació amb la informació de salut, a què ens hem referit 
(art. 9 RGPD).  
 
En el cas que ens ocupa, el centre sanitari que atén el menor disposa de les seves 
dades de salut, contingudes a l’HC (arts. 9 i 10 de la Llei 21/2000). A banda de les 
dades d’identificació del malalt i de l’assistència, l’HC conté un conjunt de dades 
clínicoassistencials (antecedents personals i familiars, procediments clínics, tractaments 
mèdics, informació sobre intervencions quirúrgiques, etc), així com dades socials 
(informe social), que poden referir-se a qüestions molt diverses, relatives a la salut del 
menor. 
 
Pel que es desprèn de la consulta, tampoc no és clar si la sol·licitud d’informació es 
refereix únicament a “informes i tractaments mèdics” referits al propi menor, o si la 
sol·licitud de l’educadora social es refereix també a dades contingudes a la HC del 
menor, referides a terceres persones que hi puguin constar. Com ha fet avinent aquesta 
Autoritat (entre d’altres, en els Dictàmens CNS 1/2009 o CNS 26/2013, referits a la 
cessió de dades de pacients als serveis socials), cal tenir en compte que l’HC del menor 
pot contenir dades de salut no només d’aquest, sinó també dels pares o familiars 
biològics del menor (antecedents familiars). Les situacions de risc per al menor són 
aquelles en què el seu desenvolupament i benestar pot veure’s limitat o perjudicat per 
“qualsevol circumstància personal, social o familiar” (art. 102.1 LDOIA). Per tant, 
algunes situacions de risc, per a ser avaluades correctament, poden requerir el 
tractament de determinades dades dels pares o tutors, incloent, si escau, dades de 
salut. Atesa la informació disponible, aquesta possibilitat no es pot descartar. 
 
D’entrada, des de la perspectiva del principi de minimització, convé recordar que, si bé 
la comunicació de determinades dades de l’HC del menor a l’ABSS competent per 
atendre aquest menor pot tenir suficient habilitació atesa la normativa aplicable, això no 
implica que s’hagi de comunicar qualsevol informe mèdic, o informació sobre qualsevol 
tractament o procés mèdic que hagi sofert el menor. 
 
En cas que la sol·licitud formulada es refereixi a l’HC completa del menor que, vistos els 
termes de la consulta, no es pot descartar, s’estaria sol·licitant accés a dades de salut 
d’aquests pares o parents biològics, que puguin constar en l’HC del menor.  
 
En aquest sentit, el mateix article 24.2 de l’LDOIA fa referència explícita a que les dades 
que s’han de poder cedir, en els termes previstos en dit article, sense consentiment dels 
afectats, no només són les dels propis menors, sinó també les de “llurs progenitors, 
tutors o guardadors”.  
 
A tall d’exemple, l’article 102.2 de l’LDOIA, en definir les situacions de risc, n’inclou 
diverses que podrien requerir el tractament de dades de salut dels progenitors o titulars 
de la tutela o de la guarda del menor. Entre d’altres, la manca d'atenció física o psíquica 
de l'infant o l'adolescent pels progenitors o pels titulars de la tutela o de la guarda, que 
comporti un perjudici lleu per a la salut física o emocional de l'infant o l'adolescent, així 
com la dificultat greu per a dispensar l'atenció física i psíquica adequada a l'infant o 
l'adolescent per part dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la guarda. 
L’avaluació d’aquests o d’altres supòsits, podria fer necessari, doncs, disposar de dades 
de salut dels pares, tutors o cuidadors del menor. 
 
Als efectes que interessen, i vistos els termes de la sol·licitud de l’educadora social 
segons la consulta, no podem descartar que s’estigui sol·licitant accés a dades 
d’aquestes terceres persones relacionades amb el menor, per avaluar la situació de risc 
d’aquest. 
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En conseqüència, i sens perjudici que concorri habilitació suficient per comunicar a 
l’ABSS informació en el cas plantejat, en base al principi de minimització la comunicació 
d’informació personal, tant del menor com, si escau, de terceres persones relacionades 
amb aquest, s’haurà de limitar a aquella que pugui resultar pertinent i rellevant per a 
l’avaluació i seguiment de la concreta situació de risc del menor que hagi de dur a terme 
l’ABSS. 
 
Per tot això, com s’ha apuntat, pot ser pertinent que el centre sanitari demani els 
aclariments que consideri necessaris a l’ABSS per concretar els termes de la sol·licitud i 
complir el principi de minimització. 
 
D’acord amb les consideracions fetes en aquest dictamen es fan les següents, 
 
 
Conclusions  
 
La comunicació de dades de la història clínica d’un menor a l’ABSS pot tenir suficient 
habilitació (ex. arts. 6.1.e) i 9.2.h) RGPD, en relació amb l’LSS i l’LDOIA), amb la 
finalitat d’atendre el menor i avaluar i gestionar la seva situació de risc, i sempre d’acord 
amb el principi de minimització. A aquests efectes resulta justificat que es demani 
acreditar la identitat de la persona reclamant.  
 
  
Barcelona, 8 d’abril de 2021 


