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            CNS 49/2021 
 
 
 
Dictamen en relació amb la consulta formulada per un hospital relativa a l’accés a les 
històries clíniques amb finalitat de docència   
 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades una consulta del delegat de 
protecció de dades d’un hospital relativa a l’accés a les històries clíniques amb finalitat de 
docència.  
 
La consulta planteja un dubte en relació amb la interpretació del punt 7, i en particular en relació 
amb el punt 7.2.2 respecte del punt 7.2.1, del Protocol mitjançant el qual es determinen pautes 
bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents 
en Ciències de la Salut, acordat pel Ple de la Comissió de Recursos Humans del sistema Nacional 
de Salut, de 25 d’octubre de 2016 i publicat a partir de l’Ordre SSI/81/2017, de 19 de gener del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 
 
Analitzada la petició, que no s’acompanya de més informació, vista la normativa vigent aplicable 
i d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica, es dictamina el següent: 
 
 

I 
 

           (...) 
 
 

II 
 

Sobre la base del Protocol mitjançant el qual es determinen pautes bàsiques destinades a 
assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents en Ciències de la 
Salut (d’ara endavant, protocol), i des de la perspectiva de l’accés a les històries clíniques amb 
finalitat docent, el delegat de protecció de dades planteja a la seva consulta si les previsions del 
punt 7.2.2 del protocol es poden interpretar com una alternativa al que disposa el punt 7.2.1 del 
mateix protocol. 
 
El punt 7 del protocol recull les garanties de l’accés a les dades clíniques i, en particular, pel que 
fa a les garanties de l’accés a la història clínica amb finalitats, entre altres, de docència queden 
recollides al punt 7.2.  
 
El punt 7.2 del protocol preveu el següent: 
 
“7.2.1 La LBAP en su artículo 16.3 establece que el acceso a la historia clínica con fines judiciales, 
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia obliga a preservar los datos de 
identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera 
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que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado 
su consentimiento para no separarlos. 
 
La disociación de datos obliga a separar los datos de utilidad científica (clínico-asistenciales en 
nuestro caso) de aquellos otros que permitan identificar a su titular (número de historia clínica, de 
la Seguridad Social, DNI, etc.). La disociación de datos habrá de realizarla un profesional sanitario 
sujeto al secreto profesional u otra persona sujeta a una obligación equivalente de secreto. 
 
En el ámbito de la docencia los alumnos podrán acceder a la historia clínica con datos personales 
disociados o historias clínicas simuladas por el responsable de docencia a fin de garantizar que 
el aprendizaje derivado de las mismas se realiza respetando la intimidad y confidencialidad de 
los datos de salud. 
 
7.2.2 La dirección del Centro autorizará el acceso al registro de la historia clínica. La autorización 
se tramitará por el responsable del registro requiriendo para ello el informe previo y motivado del 
tutor o los responsables de la investigación/master/título propio/doctorado que se someterá a 
dictamen previo del correspondiente Comité de Ética Asistencial/Investigación. Dicha 
autorización tendrá los límites temporales que se adecuen a la finalidad concreta para la que se 
autoriza el acceso”. 
 
En relació amb aquestes disposicions, la consulta planteja en particular si es pot interpretar que 
el centre mèdic, amb el vistiplau del Comitè d’Ètica, pot autoritzar l’accés a les històries clíniques 
amb la finalitat de docència, sense necessitat d’acomplir amb els requeriments que preveu el punt 
7.2.1 del protocol. 
 

 
III 

 
Situada la consulta en aquests termes, l’anàlisi ha de partir de la base que, segons el que 
estableixen els articles 2.1 i 4.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades), d’ara endavant RGPD, la normativa de protecció de 
dades resulta d’aplicació als tractaments que es duguin a terme sobre qualsevol informació “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”. 
 
I, en relació amb el tractament, l’article 4.2) de l’RGPD el defineix com a “cualquier operación o 
conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya 
sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, 
estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, 
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o 
interconexión, limitación, supresión o destrucción”.  
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El tractament de les dades relatives a les persones físiques que reben assistència en entitats 
sanitàries, com la que formula la consulta es troba sotmès als principis i garanties de la normativa 
de protecció de dades personals (l’RGPD i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD)). 
 
L’RGPD disposa que tot tractament sobre dades personals ha de ser lícit (article 5.1.a) i, en 
aquest sentit, estableix un sistema de legitimació del tractament de dades que es fonamenta en  
la necessitat que concorri alguna de les bases jurídiques establertes al seu article 6.1. 
 
Alhora, en la mesura que Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació 
concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica preveu que la història clínica 
“[...] 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), i la qual ha 
de recollir, entre altres, la informació relativa a les dades d’identificació del pacient i de 
l’assistència (art. 10.1.a), així com les dades clínicoassistencials, com ara la descripció de la 
malaltia o el problema de salut actual i motius successius de consulta, o els procediments clínics 
emprats i llurs resultats, etc. (art. 10.1.b), és evident que el tractament derivat de l’atenció sanitària 
comporta el tractament d’informació relativa a la salut de les persones físiques (article 4.15) de 
l’RGPD). 
 
D’acord amb l’article 9 de l’RGPD, es prohibeix el tractament de dades personals, entre altres, 
que siguin relatives a la salut, llevat que hi concorri alguna de les circumstàncies de l’article 9.2 
de l’RGPD, com ara, l’apartat h), el qual es refereix quan “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 [...]”. 
 
D’acord amb el que s’ha avançat, la definició i la regulació de les històries clíniques està prevista 
a la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i drets i 
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, norma de caràcter bàsica d’acord amb 
la seva disposició addicional primera, i a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. 
 
En relació amb els usos de la història clínica, l’article 11.1 de la Llei 21/2000, i en termes similars 
l’article 16 de la Llei 41/2002, preveu que és un instrument destinat fonamentalment a ajudar a 
garantir una assistència adequada al pacient. I, per altra banda, a l’apartat 3 disposa el següent: 
 
“Es pot accedir a la història clínica amb finalitats epidemiològiques, d'investigació o docència, 
amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, i la Llei de l'Estat 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i les 
disposicions concordants. L'accés a la història clínica amb aquestes finalitats obliga a 
preservar les dades d'identificació personal del pacient, separades de les de caràcter 
clinicoassistencial, llevat que aquest n'hagi donat abans el consentiment.”. 
 
Val a dir que la referència a la qual fa referència l’article 11.3 de la Llei 21/2000 a la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, cal entendre’s feta a 
l’RGPD i l’LOPDGDD. 
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D’acord amb el que s’ha exposat, la Llei 21/2000 habilita el tractament de les dades relatives als 
pacients amb finalitats assistencials als centres sanitaris i, pel que fa a l’ús de les històries 
clíniques amb finalitats de docència, entre altres finalitats previstes, estableix l’obligació que 
l’accés s’hagi de fer preservant les dades d’identificació personal del pacient, separades de les 
de caràcter clinicoassistencial, llevat que aquest doni el seu consentiment. 
 
Pel que fa a la finalitat docent, es va publicar a través de l’Ordre SSI/81/2017, de 19 de gener, el 
Protocol mitjançant el qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el 
dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents en Ciències de la Salut. 
 
D’acord amb el que preveu el punt 2 del protocol, aquest és d’aplicació a “los centros sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), a los centros/ y entidades privadas de carácter sanitario 
que, mediante concierto o bajo cualquier fórmula de gestión indirecta colaboren con el SNS en la 
asistencia, la docencia o la investigación, así como a otras entidades sanitarias privadas 
acreditadas para la formación en Ciencias de la Salud”. 
 
En el cas que ens ocupa, i d’acord amb la informació que es disposa, resulten d’aplicació a la 
institució consultant les previsions d’aquest protocol.  
 
Cal fer avinent que l’objecte de la consulta plantejada se centra en la interpretació del punt 7.2 
del protocol, el qual té relació amb les garanties de l’accés a la història clínica del servei de salut 
amb finalitats, entre altres, de docència, i en particular si es pot interpretar el punt 7.2.2 del 
protocol com una alternativa als requeriments del punt 7.2.1 -ens remetem al fonament jurídic 
anterior en el qual s’han transcrit ambdós punts del protocol-.  
 
En relació amb el punt 7.2.1 del protocol, fer notar que la seva redacció s’inicia fent menció 
expressa a la base jurídica a partir la qual sustenta les seves previsions, és a dir, a l’article 16.3 
de la Llei 41/2002 (coincident amb el que preveu l’article 11.3 de la Llei 21/2000 d’acord amb el 
que s’ha posat de manifest). En aquest sentit, el primer paràgraf del punt 7.2.1 constitueix una 
reproducció parcial de la previsió de l’article 16.3 de la Llei 41/2002, i en els següents paràgrafs 
es desenvolupa el requeriment relatiu a la separació de les dades identificatives del pacient de 
les de caràcter assistencial, en cas que no consti el consentiment del pacient. Així el tercer 
paràgraf fa menció expressa al fet que, en l’àmbit de la docència, “los alumnos podrán acceder a 
la historia clínica con datos personales disociados o historias clínicas simuladas por el 
responsable de docencia a fin de garantizar que el aprendizaje derivado de las mismas se realiza 
respetando la intimidad y confidencialidad de los datos de salud”. 
 
Per la seva banda, als efectes que ens interessa, el punt 7.2.2 preveu que la direcció del centre 
ha d’autoritzar l’accés al registre de la història clínica, la qual s’ha de tramitar pel responsable del 
registre requerint l’informe previ i motivat del tutor o el responsable del màster, títol propi o 
doctorat el qual se sotmetrà al dictamen previ del corresponent Comitè d’Ètica Assistencial. 
 
Sobre la base del que s’ha exposat, i d’acord amb els motius que s’exposaran a continuació, es 
considera que el punt 7.2.2 del protocol no es pot interpretar en el sentit que proposa la consulta, 
és a dir, no constitueix una alternativa als requeriments que exigeix el punt 7.2.1 del protocol.  
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D’entrada, perquè a partir del principi de jerarquia normativa (art. 9.3 CE), en qualsevol cas una 
ordre ministerial, amb caràcter reglamentari, no pot contradir una norma de rang superior, com és 
el cas de la Llei 41/2002. És a dir, en qualsevol cas, la interpretació que es pogués donar al punt 
7.2.2 del protocol, en relació amb el punt 7.2.1, no pot contradir el que disposa una norma de rang 
superior, és a dir, la necessitat de preservar les dades d'identificació personal del pacient, 
separades de les de caràcter clinicoassistencial, llevat que aquest n'hagi donat abans el 
consentiment. 
 
De fet, ha de ser necessàriament així en la mesura que, d’acord amb el que s’ha exposat, el propi 
punt 7.2.1 del protocol inicia la seva redacció citant expressament la previsió de l’article 16.3 de 
la Llei 41/2002. 
 
Per altra banda, d’acord amb el que es desprèn de la fonamentació de l’Ordre SSI/81/2017, o del 
encapçalament del propi protocol, tampoc sembla que l’objectiu d’aquest sigui la interpretació 
plantejada per la consulta.  
 
D’acord amb el que preveu l’Ordre SSI/81/2017, les mesures implementades pel protocol es 
destinen al “[...] control del personal en formación e investigador de las Instituciones sanitarias, 
como a la adquisición por este colectivo de competencias y hábitos que garanticen un futuro 
profesional en el que el respeto a la intimidad, dignidad y confidencialidad de los datos de salud, 
estén integrados e internalizados en el quehacer diario de todos los profesionales que actúan en 
ámbitos vinculados con el sector sanitario”. 
 
I, en aquest sentit, el punt 1 del protocol disposa que l’objecte d’aquest és l’establiment de pautes 
bàsiques d’actuació destinades a garantir el dret a la dignitat i intimitat del pacient quan és ates 
en presència d’alumnes de titulacions relacionades amb les ciències de la salut (alumnes) i quan 
és ates per professionals que cursen formació especialitzada en Ciències de la salut (resident en 
formació). 
 
Atesa la seva finalitat, l'objectiu del protocol sembla que és establir mecanismes de control més 
específics sobre l'ús de les dades de salut dels pacients, per controlar que es respecten els seus 
drets i llibertats, quan en l’assistència sanitària hi pot haver la presència d’alumnes i residents.  
 
Així, en relació amb la previsió que realitza el punt 7.2.2, s’ha d’entendre que el protocol pretén 
atorgar als centres sanitaris, en qualsevol cas, la possibilitat d’autoritzar, o no, l’ús de les històries 
clíniques amb la finalitat de docència (sens perjudici que l’article 16.3 de la Llei 41/2002, o l’article 
11.3 de la Llei 21/2000, també sigui d’aplicació a altres finalitats), d’acord amb un determinat 
procediment, i amb el dictamen favorable d’un comitè d’ètica assistencial. 
 
I, això, no s’ha d’entendre al marge de la necessitat que, un cop el centre hagi autoritzat l’accés 
a les històries clíniques amb la finalitat de docència, aquest tractament no s’hagi de dur a terme 
preservant les dades identificatives dels pacients de les de caràcter clinicoasssitencials, de 
manera que quedi assegurat l’anonimat, o bé es disposi el consentiment del pacient per a no 
separar aquestes dades.  
 
De fet, el tercer paràgraf del punt 7.2.1 del protocol preveu que els alumnes, en l’àmbit de la 
docència, poden accedir a les històries clíniques prèviament dissociades, o bé, a històries 
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clíniques simulades pel responsable de docència amb la finalitat de garantir l’aprenentatge  dels 
alumnes i respectant la intimitat i confidencialitat de les dades de salut.  
 
En definitiva, les previsions dels punts 7.2.1 i 7.2.2 del protocol s’han d’interpretar de manera 
acumulativa i no alternatives, de manera que en qualsevol cas el centre sanitari ha d’autoritzar 
l’ús de les històries clíniques amb finalitat de docència, ja sigui  preservant les dades identificatives 
dels pacients de les de caràcter clinicoasssitencials, de manera que quedi assegurat l’anonimat, 
o bé amb el consentiment del pacient.  
 
 
Conclusions 
 
D’acord amb el Protocol mitjançant el qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar 
i protegir el dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents en Ciències de la Salut, publicat 
per l’Ordre SSI/81/2017, de 19 de gener, el centre mèdic, només pot autoritzar l’accés a les 
històries clíniques amb la finalitat de docència, amb el vistiplau del Comitè d’Ètica, si es 
compleixen els requisits de l’apartat 7.2.2 del Protocol i concorre algun dels supòsits previstos a 
la legislació d’autonomia del pacient i al punt 7.2.1 del Protocol. 
 
 
 
Barcelona, 2 de novembre de 2021 


