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                  CNS 1/2022 
  

Dictamen en relació amb la consulta d’una fundació de recerca en salut sobre la 
creació d’una base de dades de la dependència i cronicitat a nivell comarcal, 
anàlisi i estructuració de les dades, i sobre la difusió dels resultats amb l’objectiu 
de posar-los a disposició del teixit empresarial comarcal 

 

Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d’una fundació 
de l’àmbit de la recerca en salut (en endavant, la Fundació) sobre la creació d’una base 
de dades de la dependència i cronicitat a nivell comarcal, anàlisi i estructuració de les 
dades i difusió dels resultats amb l’objectiu de posar-los a disposició del teixit empresarial 
comarcal. 

La consulta s’acompanya de còpia del document “Memòria tècnica ....” (en endavant, 
Memòria del projecte), que inclou informació sobre el projecte, les entitats que hi 
participen, el pla de treball i les operacions previstes, entre d’altres. 

La consulta explica que la Fundació participa en el Projecte (...), que planteja la 
caracterització dels principals problemes i necessitats al voltant de la dependència i la 
cronicitat de malalties, a nivell de la comarca. 

La consulta afegeix que el Projecte s’estructura en un pla de treball que determina la 
realització d’activitats concretes a cadascuna de les entitats participants, i que l’activitat 
assignada a la Fundació és l’elaboració d’un laboratori d’estadística i anàlisi de la 
dependència i cronicitat a nivell comarcal.  

Atès que, segons la consulta, això comporta el tractament de dades personals, es 
sol·licita dictamen a aquesta Autoritat sobre la licitud del tractament d’aquestes dades 
per part de la Fundació.  

Analitzada la petició i la documentació adjunta, vista la normativa vigent aplicable, i 
l’informe de l’Assessoria Jurídica es dictamina el següent. 

 
I 

 
                                
(...)  
 

II 
 

(...). 
 
La Memòria que acompanya la consulta preveu la participació de diferents entitats en el 
desenvolupament del Projecte (que es concreten en l’apartat 4), les quals duran a terme 
diferents operacions (apartat 7). 
 
La consulta es refereix exclusivament a l’operació que, dins el Projecte (...), ha de dur a 
terme la Fundació, i no a les activitats o operacions que correspondrien, segons la 
Memòria, a d’altres participants del Projecte. 
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(...). 
 
Segons la consulta, l’activitat assignada a la Fundació és l’elaboració d’un laboratori 
d’estadística i anàlisi de la dependència i cronicitat a nivell comarcal, i la difusió dels 
resultats amb l’objectiu de posar-los a disposició del teixit empresarial comarcal. 

En concret, la consulta formula les següents preguntes: 

“A) Licitud del tractament de les dades personals indicades per a la creació de la 
base de dades de la dependència i la cronicitat (...). Es consideren vàlides les vies 
determinades per a garantir la licitud del tractament de les dades personals (d’una 
banda l’obtenció del consentiment dels interessats i de l’altra el desenvolupament de 
la base de dades en el marc d’un projecte d’investigació biomèdica)? Existeix alguna 
altra base jurídica diferent de les proposades que també permeti legitimar el 
tractament de les dades? 

B) Pel que fa a la segona fase del Projecte, que consisteix en posar a disposició del 
teixit empresarial de la comarca (...) la informació continguda a la base de dades de la 
dependència i cronicitat en un format completament anonimitzat i agregat, existeix 
algun inconvenient o limitació des de l’òptica de la legislació sobre protecció de dades 
personals? En tot cas, quines garanties i/o salvaguardes caldria adoptar per a 
considerar que el tractament es realitza de manera lícita?” 

Per tant, aquest dictamen es refereix a les qüestions plantejades en la consulta, en 
relació amb el supòsit concret que es planteja. 
 
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 personals “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;”. 
 
El tractament de dades de persones físiques identificades o identificables que es dugui a 
terme en relació amb el Projecte, i, més en concret, el tractament de dades que dugui a 
terme la Fundació, 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)). 
 

III 

D’entrada, convé assenyalar que l’apartat 7.5 de la Memòria identifica la Fundació com a 
“responsable” d’aquesta operació, (...). 
 
El tractament de dades personals ha de tenir un responsable, a qui  correspon 
determinar les finalitats i mitjans del tractament, i que assumeix un seguit d’obligacions i 
de responsabilitats respecte del tractament que es realitza (art. 4.7 RGPD). 
 
Segons la consulta: “Per a la creació de la base de dades de la dependència i cronicitat 
serà necessari integrar en un únic fitxer, dades personals, de salut i relatives a l’atenció 
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social, que es tracten sota la responsabilitat de diverses entitats, la majoria participants 
(en el projecte). (...). Es tracta doncs de dades personals generades durant la prestació 
de serveis d’assistència sanitària i/o social.” 
 
És a dir, per la informació disponible, la Fundació duria a terme el tractament de dades 
procedents de diverses entitats de l’àmbit de l’atenció en salut i social de Catalunya. 
 
Ateses les previsions de la normativa de protecció de dades, no resulta descartable un 
model de responsabilitat a través del qual un o diversos responsables encarreguen a un 
encarregat del tractament la realització d’un determinat tractament (art. 4.8 RGPD). 
Podria ser el cas de les diferents entitats que participen en el Projecte que, com a  
responsables, podrien encarregar, en els termes de l’article 28 RGPD, el tractament de 
dades per a realitzar un estudi de recerca a un tercer (l’encarregat), que en aquest cas 
seria la Fundació. Segons la normativa els responsables també poden establir un model 
del corresponsabilitat per a dur a terme el tractament, que en qualsevol cas exigiria la 
signatura d’un acord que determini clarament les funcions i relacions respectives dels 
corresponsables en relació amb els afectats (art. 26 RGPD).  
 
En qualsevol cas, atesa la manca de concreció d’aquestes qüestions en la documentació 
aportada, per a l’elaboració d’aquest dictamen es partirà de la base que la Fundació 
seria la responsable del tractament sobre el que es realitza la consulta. 
 
 

IV 
 
Per la informació aportada sembla clar que la recollida i el tractament de la informació 
que durà a terme la Fundació obeeix a una finalitat de recerca en l’àmbit de la salut i de 
l’atenció social. 
 
La normativa de protecció de dades estableix que les dades personals s’han de tractar 
de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat (principi de licitud, lleialtat i 
transparència (art. 5.1.a) RGPD)). 
 
Per ser lícits, els tractaments de dades personals han de tenir una base jurídica 
adequada (art. 6.1 RGPD). Entre d’altres, el tractament de dades pot resultar lícit si es 
disposa del consentiment dels afectats (art. 6.1.a) RGPD), o bé si és necessari per al 
compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics del 
responsable del tractament (article 6.1.e) RGPD), o també si és necessari per a la 
satisfacció d’interessos legítims del responsable o d’un tercer (article 6.1.f) RGPD).  
 
Com ha fet avinent aquesta Autoritat, entre d’altres, en els Dictàmens CNS 15/2019 i 
CNS 18/2019, l’RGPD admet el tractament de dades de categories especials per al 
desenvolupament de la recerca, en particular en l’àmbit sanitari, amb certa flexibilitat, 
com es desprèn, entre d’altres, del considerant 52 RGPD, que fa referència a “(…) fines 
de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos, basados en el Derecho de la Unión o del Estado miembro que ha de 
cumplir un objetivo de interés público, así como para estudios realizados en interés 
público en el ámbito de la salud pública. (...).” 
 
En aquest sentit, segons l’article 5.1.b) RGPD: “el tratamiento ulterior de los datos 
personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e 
histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales”. 
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Segons l’article 89 de l’RGPD: “1. El tratamiento con fines de archivo en interés público, 
fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos estará sujeto a las 
garantías adecuadas, con arreglo al presente Reglamento, para los derechos y las 
libertades de los interesados. Dichas garantías harán que se disponga de medidas 
técnicas y organizativas, en particular para garantizar el respeto del principio de 
minimización de los datos personales. Tales medidas podrán incluir la seudonimización, 
siempre que de esa forma puedan alcanzarse dichos fines. Siempre que esos fines 
pueden alcanzarse mediante un tratamiento ulterior que no permita o ya no permita la 
identificación de los interesados, esos fines se alcanzarán de ese modo. 
 
(...).” 
 
En el cas que ens ocupa, sembla clar que poden ser aplicables les bases jurídiques 
previstes a l’article 6.1.a (en el cas que es compti amb el consentiment exprés de les 
persones afectades o, ateses les funcions de la Fundació  la prevista a l’article 6.1.e) (en 
el cas que la recerca formi part de la recerca que li encarregui una norma amb rang de 
llei) o la prevista a l’article 6.1.f) atès la prevalença de l’interès legítim de la Fundació en 
dur a terme l’activitat de recerca per a la del sistema de salut i d’atenció social.   
 
Ara bé, segons la informació aportada, la informació personal que tractaria la Fundació 
podria referir-se, en bona part, a dades de categories especials, com ara les dades de 
salut tractades per entitats de l’àmbit sanitari i social.  
 
Aquestes dades, així com d’altres relatives a diferents aspectes de les persones 
afectades que siguin informació de categories especials, relacionades amb situacions de 
dependència i cronicitat d’aquestes persones, estan sotmeses a un règim especial de 
protecció a l’RGPD (art. 4.15 i art. 9.1 RGPD), i també a la legislació d’autonomia del 
pacient, a la que ens remetem (Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, i 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). 
 
Per això, a més de la concurrència d’alguna de les bases jurídiques de l’article 6 a les 
quals ens hem referit, és necessari complir amb el que estableix l’article 9 de l’RGPD. 
D’acord amb aquest article, les categories especials de dades en principi no poden ser 
objecte de tractament (art. 9.1 RGPD), llevat que concorri alguna de les circumstàncies 
de l'article 9.2 RGPD, que pugui habilitar el tractament.  
 
La consulta considera que existeixen dues vies que permetrien dur a terme el tractament 
de dades personals desitjat respectant la normativa vigent: 
 
-D’una banda, amb l’obtenció prèvia i expressa del consentiment de tots els interessants 
respecte dels quals es pretenguin emprar les seves dades, havent rebut, amb caràcter 
previ, tota la informació que exigeixen els articles13 i 14 RGPD. 
 
-L’altra possibilitat que es contempla per a legitimar el tractament de dades personals 
necessari per a crear la base de dades de la dependència i cronicitat .... és desenvolupar 
aquesta base de dades en el marc d’un projecte d’investigació biomèdica, atès que el 
seu contingut té un innegable valor científic. En aquest marc, considerem que en base al 
que estableix l’article 9.2j RGPD, (...).” 
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Per la informació disponible, la base de dades esmentada es constituiria amb la finalitat 
de recerca sobre la situació de dependència i cronicitat de persones ateses pels serveis 
de salut o socials a la comarca. 
 
Segons l’RGPD, el tractament de dades personals amb finalitats de recerca científica 
inclouria  “los estudios elaborados en interés público en el ámbito de la salud pública. 
(...)” (considerant 159). El considerant 54 de l’RGPD afegeix que “El tratamiento de 
categorías especiales de datos personales, sin el consentimiento del interesado, puede 
ser necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. (…).” 
 
Atès que, com hem vist, el tractament afectaria categories especials de dades, cal referir-
se a dues de les excepcions previstes a l’article 9.2 RGPD, que podrien habilitar el 
tractament amb finalitat de recerca: 
 

“a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos 
datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición 
mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado; 
 
(…) 
 
j) el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de 
investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el 
artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo 
esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y 
específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.”. 

 
Atesa la finalitat de recerca en l’àmbit de la salut, caldrà tenir en compte també l’article 
105 bis) de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat (LGS), segons el qual: “El 
tratamiento de datos personales en la investigación en salud se regirá por lo dispuesto 
en la Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.” 
 
L’article 16.3 de la Llei 41/2002, modificat per la disposició final novena de l’LOPDGDD, 
preveu l’accés a la història clínica, entre d’altres, per a finalitats de recerca. Estableix, 
com a regla general, que cal assegurar l’anonimat de la informació (separant les dades 
d’identificació del pacient de les clínic assistencials, tret que el propi pacient hagi donat el 
seu consentiment), i se n’exceptuen els supòsits previstos a l’apartat 2 de la disposició 
addicional 17a de l’LOPDGDD (DA 17a). 
 
L’apartat segon de la disposició addicional 17a de l’LOPDGDD estableix el següent:: 
 

“2. El tratamiento de datos en la investigación en salud se regirá por los 
siguientes criterios: 

a) El interesado o, en su caso, su representante legal podrá otorgar el 
consentimiento para el uso de sus datos con fines de investigación en salud y, en 
particular, la biomédica. Tales finalidades podrán abarcar categorías relacionadas 
con áreas generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora. 

b) Las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias en 
vigilancia de la salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el 
consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y 
gravedad para la salud pública. 
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    c) Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con 
fines de investigación en materia de salud y biomédica cuando, habiéndose 
obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para 
finalidades o áreas de investigación relacionadas con el área en la que se 
integrase científicamente el estudio inicial. 
 En tales casos, los responsables deberán publicar la información establecida 
por el artículo 13 del Reglamento (…). 

Para los tratamientos previstos en esta letra, se requerirá informe previo 
favorable del comité de ética de la investigación. 
    d) Se considera lícito el uso de datos personales seudonimizados con fines 
de investigación en salud y, en particular, biomédica. 

El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud 
pública y biomédica requerirá: 
(…).” 

 
En els fonaments jurídics que segueixen s’analitzaran els diferents supòsits previstos en 
aquest apartat de la disposició addicional 17a, i d’una manera especial els supòsits 
previstos a les lletres a) i d) a les quals es refereix de manera expressa la consulta. 
 
 

V 
 
L’apartat 2.a) de la DA 17a, preveu que l’obtenció del consentiment de les persones 
afectades, que haurà de ser explícit, pot ser una base jurídica adequada per a tractar 
dades de salut per a finalitats de recerca, en sintonia amb les previsions normatives 
esmenades (arts. 6.1.a) i 9.2.a) RGPD, en connexió amb art. 16.3 Llei 41/2002).  
 
D’acord amb la lletra a) de l’apartat segons de la DA 17a: 
 
“a) El interesado o, en su caso, su representante legal podrá otorgar el consentimiento 
para el uso de sus datos con fines de investigación en salud y, en particular, la 
biomédica. Tales finalidades podrán abarcar categorías relacionadas con áreas 
generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora.” 
 
Així, com apunta la consulta, el consentiment explícit de les persones afectades podria 
ser, efectivament, una habilitació per al tractament de dades en el cas examinat, sens 
perjudici que també ho pugui ser algun altre dels altres supòsits previstos a la DA 17a de 
l’LOPDGDD, que analitzarem més endavant. 
 
Pel que fa al consentiment com a base jurídica, convé recordar que, per a constituir una 
base jurídica vàlida, ha de ser específic, inequívoc, informat i ha prestar-se lliurement 
(art. 4.11 RGPD). A més, en el cas de les categories especials de dades, ha de ser 
explícit (art. 9.2.a)). És a dir, ha d’implicar una elecció conscient i lliure i ha de permetre 
un control real per part dels afectats respecte de les seves dades.  
 
Sobre això, com ha fet avinent aquesta Autoritat en el Dictamen CNS 15/2019 que 
esmenta la pròpia consulta, el Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD), examina 
en el Dictamen 3/2019 “Preguntes i Respostes sobre la interrelació entre la regulació 
d’assajos clínics i el RGPD”, les diferents bases jurídiques en el context dels assajos 
clínics. Si bé el tractament que ens ocupa no es refereix a un assaig clínic, les 
consideracions del CEPD sobre aquesta qüestió poden resultar igualment aplicables, ja 
que “l’operació 5” del Projecte es situa igualment en un context de tractament de dades 
de salut amb finalitats de recerca en l’àmbit de la salut i l’assistència social.   
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En aquest sentit, el responsable o responsables del tractament objecte de consulta han 
de tenir en compte, a l’hora de fonamentar el tractament en el consentiment explícit de 
les persones afectades si, en funció del perfil de les persones afectades, i del nivell de 
participació d’aquests en el Projecte (tenint en compte que la Memòria esmenta que es 
pretén la participació activa d’aquests, sense més concreció), poden produir-se 
situacions de desequilibri que no permetrien considerar que el consentiment compleix 
amb les exigències de l’RGPD.  
 
En concret, cal tenir en compte que el tractament de dades i el Projecte focalitza la seva 
atenció en un sector específic de la població (persones dependents, per edat, motius de 
salut o d’altres circumstàncies, així com persones que pateixen situacions de cronicitat 
de determinades malalties o vulnerabilitats). 
 
A més, si bé el Projecte esmenta l’envelliment de la població com a “principal factor de 
risc de l’aparició i desenvolupament de la gran majoria de malalties cròniques” (per 
exemple, apartat 1 Memòria), atesa la informació disponible, i tenint en compte que ni la 
cronicitat de malalties ni la dependència es vinculen únicament amb persones d’edat 
avançada, no podem descartar que es prevegi tractar dades de menors d’edat. En 
aquest cas, cal tenir en compte les previsions normatives relatives a la prestació del 
consentiment pels propis menors, si escau, com ha destacat aquesta Autoritat (per 
exemple, en el Dictamen CNS 41/2020). 
 
En conclusió, el consentiment explícit dels afectats pot habilitar el tractament de les 
dades que resultin necessàries i adequades a la finalitat prevista sempre que el 
consentiment compleixi els requisits de l’article 4.11, 7 i 9.1 RGPD. Això, a banda de 
donar compliment a la resta de principis i garanties de la normativa de protecció de 
dades, en especial, el deure d’informació, al que es refereix la consulta (arts. 12 a 14 
RGPD). 
 
A més, atès que la consulta apunta que l’estudi podria situar-se “en el marc d’un projecte 
d’investigació biomèdica”, cal tenir en compte també que, de tractar-se d’investigació 
biomèdica també caldrà tenir en compte les previsions que estableix la normativa 
específica de recerca biomèdica (Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’investigació biomèdica 
(LIB). 
 
En qualsevol cas, i abans d’analitzar altres habilitacions del tractament de les dades, 
convé fer avinent que, tot i que el tractament pugui fonamentar-se en el consentiment 
dels afectats, això no ha de portar necessàriament a la utilització de dades personals 
dels afectats, que en permetin la identificació directa o indirecta sense esforços 
desproporcionats. En aquest sentit, la figura de la pseudonimització (art. 4.5 RGPD), a la 
qual ens referirem de manera detallada en el fonament jurídic següent pot ser una 
garantia efectiva per reduir els riscos per a les persones afectades i per a la pròpia 
Fundació i el personal implicat.  
 
Així, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades es recomana que es 
valori, tot i que la Fundació disposi del consentiment dels afectats com a habilitació per a 
dur a terme la recerca, la possibilitat de dur a terme la recerca amb la informació 
pseudonimitzada, en uns termes que en garanteixin la seguretat i la impossibilitat de 
reidentificar els afectats, qüestió a la que ens referirem més endavant. Aquesta 
recomanació s’emmarcaria en el que l’RGPD configura com a privacitat des del disseny 
(ex. art. 25 RGPD): 
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“1.Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la 
naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de 
diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y 
libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en 
el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del 
propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la 
seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de 
protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías 
necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del presente 
Reglamento y proteger los derechos de los interesados.” 

 
Disposar d’una habilitació fonamentada en el consentiment dels afectats, no ha de ser 
incompatible amb la incorporació de la pseudonimització de la informació personal que 
serà objecte de tractament, atès que aquest mecanisme suposa, per se, una major 
protecció i garantia per a la privacitat dels mateixos afectats. Especialment en aquells 
casos, com és la recerca en salut, en què es preveu el tractament de dades de 
categories especials i de col·lectius vulnerables, com és el cas que ens ocupa. 
 
Finalment, en relació amb el consentiment com a base jurídica per habilitar el tractament 
en el context de la recerca en salut o biomèdica, i atès que la consulta també pregunta si 
existeixen altres bases jurídiques que puguin habilitar el tractament, ens referim en 
aquest punt a la previsió de la DA 17a, apartat 2.c) de l’LOPDGDD:  
 

“c) Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines 
de investigación en materia de salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el 
consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o 
áreas de investigación relacionadas con el área en la que se integrase 
científicamente el estudio inicial.” 

 
Aquesta previsió recull la possibilitat de reutilització de dades personals per a finalitats de 
recerca en salut i biomèdica, sense necessitat de recollir novament el consentiment de 
les persones afectades, quan ja s’hagi obtingut inicialment per a un estudi o una àrea 
d’investigació relacionada amb l’estudi que ara es vol dur a terme.  
 
No obstant això, per la informació de què es disposa respecte la procedència de les 
dades, sembla que la finalitat inicial del tractament de les dades que tractarà la Fundació 
seria una finalitat principalment assistencial en matèria de salut i social, i no una finalitat 
de recerca. Per tant, de ser així, el tractament objecte de consulta que durà a terme la 
Fundació no s’emmarcaria en el supòsit a què es refereix l’apartat 2.c) de la DA 17a) de 
l’LOPDGDD. 
 
Per tant, en el supòsit descrit a la consulta, la recerca es podria fonamentar en la lletra a) 
de la DA 17a) però, en principi, no sembla que es pugui fonamentar en la lletra c) 
d’aquest mateix apartat. 
 
 

VI 
 
A banda de la possible habilitació basada en el consentiment  cal fer referència també a 
la possibilitat prevista a la lletra d) l’apartat 2 de la DA 17a de l’LOPDGDD, en relació 
amb l’article 9.2.j) de l’RGPD. 
 



 

  

 

9 
 

D’acord amb aquesta lletra d), “Se considerarà licito el uso de datos personales 
seudonimizados con fines de investigación en salud y, en particular, biomèdica”. 
 
En aquest sentit, el considerant 26 de l’RGPD es refereix expressament a la 
pseudonimització en els termes següents: “Los principios de la protección de datos 
deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o 
identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona 
física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información 
sobre una persona física identificable. (…).” 
 
Segons l’article 4.5 de l’RGPD, cal entendre per pseudonimització: “el tratamiento de 
datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar 
información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y 
esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos 
personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable;” 
 
Cal tenir en compte que l’RGPD configura la pseudonimització com una garantia 
adequada per a la protecció de les dades (art. 6.4.e), 9.2.j), 89, 25.1, i 32.1.a)), entenent 
que la informació pseudonimitzada segueix essent informació personal. Per tant, els 
principis i garanties de la protecció de dades són plenament aplicables a les dades  
pseudonimitzades que són, a tots els efectes, dades personals.  
 
Ara bé, l’habilitació prevista en aquesta lletra només opera si el tractament es du a terme 
amb determinades condicions: 

 
“El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud 
pública y biomédica requerirá: 
1.º Una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes 
realicen la seudonimización y conserven la información que posibilite la 
reidentificación. 
2.º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de 
investigación cuando: 
i) Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna 
actividad de reidentificación. 
     ii) Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y 
el acceso de terceros no autorizados.” 

 
Com s’ha dit, l’RGPD configura la pseudonimització com una garantia adequada per a la 
protecció de les dades (considerant 26, art. 4.5, art. 6.4.e), 9.2.j), 89, 25.1, i 32.1.a) 
RGPD), tot i que cal tenir en compte que la informació pseudonimitzada segueix essent 
informació personal. Per tant, els principis i garanties de la protecció de dades són 
plenament aplicables a les dades  pseudonimitzades que són, a tots els efectes, dades 
personals.  
 
Segons la consulta, la realització de la primera fase del Projecte, que consisteix en la 
creació de la base de dades de la dependència i cronicitat, “implica que per a la 
consecució de la finalitat perseguida i per tal d’evitar duplicitats en les dades, no es pugui 
integrar la base de dades directament amb dades anonimitzades, (...).” 
 
De ser així, és a dir, que el tractament de dades per part de la Fundació no es pugui fer 
amb informació prèviament anonimitzada per les entitats d’origen (qüestió sobre la que 
no es disposa de més informació), la previsió de l’apartat 2.d) de la DA 17a) podria ser 
una habilitació suficient per al tractament de dades per part de la Fundació. 
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Ara bé, atès que els principis i garanties de la normativa de protecció de dades són 
plenament aplicables a la informació pseudonimitzada, la Fundació haurà d’assegurar el 
correcte compliment de les exigències de l’apartat 2.d) de la DA 17, que tenen per 
objectiu evitar la reversió no autoritzada de la pseudonimització i els accessos indeguts a 
la informació dels afectats. 
 
Per tant, als efectes de considerar aplicable l’habilitació prevista a l’apartat 2.d) de la DA 
17a, de l’LOPDGDD, cal determinar ja en el disseny del projecte (art. 25 RGPD), com es 
durà a terme la pseudonimització, per tal que el tractament objecte de consulta s’ajusti a 
les exigències de l’RGPD (principi de responsabilitat proactiva, ex. art. 5.2 RGPD).  
 
En aplicació de les condicions que imposa l’apartat 2.d) de la Da 17a (separació tècnica i 
funcional), és important tenir en compte que el procés de pseudonimització de la 
informació personal no el podrà dur a terme la pròpia Fundació, sinó que s’haurà d’haver 
realitzat prèviament a la comunicació d’informació a la Fundació. És a dir, la Fundació 
hauria de rebre la informació personal ja pseudonimitzada, per part de les entitats que 
disposen d’aquesta informació, i que en són responsables.  
 
També serà necessari articular mesures per tal que les persones que, des de la 
Fundació, hagin de tractar la informació, no puguin reidentificar les persones afectades, i 
per evitar comunicacions indegudes d’informació personal fora de la finalitat de recerca 
prevista. Els sistemes que s’emprin per pseudonimitzar la informació en origen, hauran 
de ser prou eficaços com per impedir la reidentificació, no només per les persones que 
duran a terme l’estudi a la Fundació, sinó per qualsevol tercer, fins i tot posteriorment a la 
conclusió de l’estudi.  
 
Cal tenir en compte que el risc de reidentificació augmenta clarament en el cas que el 
sistema de pseudonimització o codificació no sigui prou segur, o quan sigui reversible 
sense esforços desproporcionats per ser previsible. Es tractaria que l’atribució d’un codi 
en origen, que substitueixi les dades personals de l’afectat (nom i cognoms, DNI, número 
CIP, etc), no permeti que les persones que duran a terme la recerca o qualsevol altre 
tercer, puguin identificar-lo, al menys, sense esforços desproporcionats.  
 
Per tant, és aconsellable la utilització de codis aleatoris sense cap vinculació amb cap 
dada directa o indirectament vinculable amb la persona, però que alhora permetin la 
traçabilitat de la informació sobre un mateix individu, si escau, per fer viable l’estudi. 
 
Al marge d’això, caldria preveure compromisos de confidencialitat i de no reidentificació 
per part del personal que tractarà la informació pseudonimitzada o, entre d’altres, el 
compromís d’aquest personal de comunicar immediatament els casos en que es detecti 
que hi pot haver un risc de identificació, o qualsevol accés indegut, per tal que es puguin 
prendre les mesures oportunes.  
 
A banda d’això, recordar que si es duu a terme l’estudi a l’empara del que estableix la 
lletra d) de l’apartat 2 de la DA 17, el responsable haurà de tenir en compte la lletra g) 
d’aquest mateix apartat, que, en aquest supòsit, exigeix sotmetre el tractament de les 
dades pseudonimitzades amb finalitats de recerca en salut i biomèdica, a informe previ 
del comitè d’ètica corresponent o, en el seu defecte, del delegat de protecció de dades 
del responsable. 
 
Finalment, i sens perjudici de les consideracions fetes en relació amb les habilitacions 
per al tractament de dades de salut per a finalitats de recerca, fem notar que, segons 
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l’apartat 7.5 de la Memòria, una de les primeres actuacions que s’ha de dur a terme és la 
“Identificació i definició de les dades essencials per dur a terme el projecte.” 
 
En relació amb això, fem avinent que les dades personals que es tracti la Fundació, 
provinents de diverses entitats, hauran de ser únicament les necessàries per a dur a 
terme l’estudi al que es refereix la consulta. És a dir, sens perjudici de la concurrència 
d’habilitació suficient per al tractament al que es refereix la consulta, en els termes 
apuntats, cal fer avinent que aquest tractament s’haurà d’ajustar necessàriament al 
principi de minimització, segons el qual les dades han de adequades, pertinents i 
limitades al necessari en relació amb els fins per als quals es tracten  (art. 5.1.c) RGPD). 
 
 

VII 
 
Sens perjudici de l’habilitació que concorri per al tractament de dades personals per a 
finalitats de recerca en salut o biomèdica en els termes apuntats a partir del que 
preveuen les lletres a) i d) de l’apartat 2 de la DA 17a, cal tenir en compte que la mateixa 
DA 17a, estableix una sèrie de garanties o exigències comunes que caldrà aplicar en 
ambdós supòsits.  
 
A banda de les possibles afectacions pels drets dels afectats, d’acord amb el que preveu 
l’apartat 2.e) DA 17a), al que ens remetem, la lletra f) exigeix la realització d’una 
avaluació d’impacte en els termes de l’article 35 de l’RGPD.  

 
Segons disposa l’article 35 de l’RGPD: 
 

“1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza 
nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto 
riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del 
tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las 
operaciones de tratamiento en la protección de datos personales. Una única 
evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que 
entrañen altos riesgos similares.  
 
2.El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delegado de 
protección de datos, si ha sido nombrado, al realizar la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos.  
 
3.La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere el 
apartado 1 se requerirá en particular en caso de:  
 
(…) 
b) tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se 
refiere el artículo 9, apartado 1, o de los datos personales relativos a condenas e 
infracciones penales a que se refiere el artículo 10, o 
(...).” 
 

D’entrada, la Fundació tractarà informació de categories especials de dades (informació 
de salut, entre d’altres), i informació relativa a persones físiques que poden trobar-se en 
situacions de vulnerabilitat, atesa la seva situació particular de dependència i de 
cronicitat.  
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A més, segons la informació disponible, es preveu la utilització de noves tecnologies de 
tractament d’informació, en concret “tècniques de big-data i data analytics, 
desenvolupament de diferents estratègies d’anàlisi de dades complexes i de gestió de 
grans bases de dades en salut i social, per al plantejament d’algoritmes, machine 
learning o intel·ligència artificial al voltant del coneixement en salut i social i d’impacte en 
territori.” (apartat 15) Memòria).  
 
El fet que específicament es prevegi utilitzar tècniques com el big data o la intel·ligència 
artificial en relació amb un tractament de dades personals pot suposar un risc més elevat 
per als afectats.  
 
Segons disposa l’article 28.1 de l’LOPDGDD, els responsables han de valorar la 
necessitat de realitzar una avaluació d’impacte. Segons l’apartat 2 del mateix article 28: 
 

“2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los 
responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los 
mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos: 
 
(...) 
c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las 
categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del 
Reglamento (UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos 
relacionados con la comisión de infracciones administrativas. 
(...) 
e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en 
situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y 
personas con discapacidad. 
f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de 
afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales. 
(...).” 

 
Per altra banda, l’article 35.4 de l’RGPD preveu que les autoritats de control han de publicar 
una llista dels tipus d’operacions de tractament que requereixen una avaluació d’impacte 

relativa a la protecció de dades. Si ens atenim a la “Llista de tipus de tractaments de 
dades que requereixen avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades”, que es 
troba disponible al web: www.apdcat.cat, és clar que es concorren diferents elements, en 
el cas plantejat, que porten a la necessitat de fer una avaluació d’impacte (tractament de 
categories especials de dades, en particular, l’ús de dades genètiques -que no es pot 
descartar atesa la informació disponible-, tractament de dades de persones vulnerables, 
tractament de gran quantitat d’informació, o utilització de noves tecnologies, o bé un ús 
innovador de tecnologies consolidades que pot suposar un risc per als drets i llibertats de 
les persones).  
 
Tenint en compte aquestes previsions, i vista la informació de què es disposa en el cas 
que ens ocupa, és clar que concorren diferents elements (art. 35, apartats 1 i 3 RGPD, 
art. 28 LOPDGDD i DA 17a) que poden portar a la necessitat de realitzar una avaluació 
d’impacte en els termes de l’article 35 RGPD.  
 
Ens remetem, sobre això, al document “Directrices sobre la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos (EIPD) y para determinar si el tratamiento «entraña 
probablemente un alto riesgo» a efectos del Reglamento (UE) 2016/679”, del Grup de 
Treball de l’Article 29, així com la “Guia pràctica sobre l'avaluació d’impacte relativa a la 
protecció de dades”, de l’Autoritat, disponible al web de l’Autoritat. 

http://www.apdcat.cat/
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En qualsevol cas recordar que l’obligació de fer una AIPD és amb independència de 
l’obligació de fer una anàlisi de riscos des del punt de vista estrictament de la seguretat 
del tractament, que també es deriva de l’RGPD. Sobre això, recordar que l’RGPD 
configura un sistema de seguretat que es basa en determinar, a partir de les 
característiques del tractament i d'una prèvia valoració dels riscos, quines mesures de 
seguretat són necessàries en cada cas (Considerant 83 i article 32 RGPD).  
 
Per tant, per aplicació de les previsions de la normativa de protecció de dades personals 
(articles 24 i 32 RGPD), resulta exigible l’elaboració d’una anàlisi i valoració dels riscos 
que comporta el tractament de dades, que té per finalitat determinar les mesures 
tècniques i organitzatives que hauran d’aplicar responsables i encarregats del tractament 
(ex. art. 28.3.c) RGPD). 
 
Des del punt de vista de la seguretat de la informació, una anàlisi de riscos requereix 
identificar les amenaces (per exemple, l’accés no autoritzat a les dades personals que 
sigui necessari tractar per a la finalitat perseguida), valorar quina és la probabilitat que 
això es produeixi i l’impacte que tindria en les persones afectades. El tipus de risc i, en 
definitiva la seva probabilitat i gravetat, varia segons els tipus de tractament, la 
naturalesa de les dades que es tracten, el nombre de persones afectades, la quantitat i 
varietat de tractaments, les tecnologies utilitzades, etc. I en el cas de les entitats del 
sector públic, com seria el cas de la Fundació caldrà tenir en compte l’Esquema Nacional 
de Seguretat (ENS), d’acord amb la disposició addicional primera de l’LOPDGDD.  
 
 

VIII 
 

La Fundació també pregunta si “existeix alguna base jurídica diferent a les 
proposades que també permeti legitimar el tractament de dades.”  
 
D’entrada, ja s’ha fet esment que, tenint en compte la tipologia de dades que, segons la 
consulta, serien objecte de tractament, podrien resultar aplicables les habilitacions de 
l’article 9.2, apartats a) o j) RGPD en relació amb les lletres a) i d) de l’apartat segon de 
la DA 17a. 
 
Com també s’ha fet avinent, l’habilitació de la lletra c) de l’esmentat apartat segon de la 
DA 17a, no sembla aplicable en el cas examinat.   
 
Al marge d’això, l’apartat 2.b) de la DA 17a LOPDGGD, disposa el següent: “b) Las 
autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias en vigilancia de la salud 
pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los afectados 
en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública.” 
 
Per la informació de què es disposa, el tractament de dades el duria a terme una entitat 
de l’àmbit de la recerca, com és la Fundació. En canvi, la previsió de l’apartat 2.b) resulta 
d’aplicació quan el tractament el duen a terme les administracions públiques competents 
en matèria de vigilància de salut pública (en els termes de la Llei 18/2009, del 22 
d’octubre, de salut pública), que no seria el cas. 
 
A més, per la informació de què es disposa, no sembla que en el cas examinat concorri 
l’element d’excepcionalitat i urgència que exigeix aquesta previsió normativa per habilitar 
un estudi de recerca en matèria de salut.  
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Per tant, la previsió d’aquest apartat 2.b) de la DA 17a, no habilitaria el tractament 
objecte de consulta. 
 

IX 

En aquest Fonament jurídic ens referirem a la segona pregunta formulada: 

“B) Pel que fa a la segona fase del Projecte, que consisteix en posar a disposició del 
teixit empresarial de la comarca (...) la informació continguda a la base de dades de la 
dependència i cronicitat (...) en un format completament anonimitzat i agregat, existeix 
algun inconvenient o limitació des de l’òptica de la legislació sobre protecció de dades 
personals? En tot cas, quines garanties i/o salvaguardes caldria adoptar per a considerar 
que el tractament es realitza de manera lícita?” 

Segons explica la consulta, aquesta fase del projecte consistiria en comunicar, 
únicament, informació anonimitzada i agregada, que es posaria a disposició del teixit 
empresarial de la comarca.  

Tenint en compte això, com fa avinent el considerant 159 de l’RGPD:  
 
“(...). Per complir les especificitats del tractament de dades personals amb finalitats de 
recerca científica, s’han d’aplicar condicions específiques, en particular, pel què fa a 
la publicació o altre tipus de comunicació de dades personals en el context de 
finalitats de recerca científica. Si el resultat de la recerca científica, en particular en 
l'àmbit de la salut, justifica altres mesures en benefici de l'interessat, les normes generals 
d’aquest Reglament s’han d'aplicar tenint en compte aquestes mesures.” 
 
Per aplicació del principi de minimització (art. 5.1.c) RGPD), la comunicació d’informació 
dels resultats de l’operació en qüestió, ha de ser la mínima imprescindible per aconseguir 
l’objectiu previst. 
 
D’entrada, si ens atenim a les previsions de la normativa esmentada respecte el 
tractament de dades de salut per a finalitats de recerca (art. 16.3 Llei 41/2002), és clar 
que la publicació de resultats de la recerca mèdica, atesa la informació tractada, no ha 
de permetre la identificació dels afectats, a menys que es disposi del consentiment 
d’aquests.  
 
La consulta fa referència al desenvolupament de la base de dades, objecte de consulta,  
en el marc d’un projecte d’investigació biomèdica. 
 
En línia amb la previsió de l’article 16.3 Llei 41/2002, i en l’àmbit concret de la recerca 
biomèdica, també cal tenir en compte que la LIB, estableix la necessitat de garantir el 
dret a la intimitat i la protecció de dades de les persones titulars de la informació que es 
tracta en matèria de recerca biomèdica, i d’assegurar-ne la confidencialitat (art. 5 LIB, al 
que ens remetem).  
 
En concret, i pel que fa a la difusió dels resultats d’estudis de recerca biomèdica, segons 
l’article 5.5 de la LIB:  
 

“Si no fuera posible publicar los resultados de una investigación sin identificar a la 
persona que participó en la misma o que aportó muestras biológicas, tales 
resultados sólo podrán ser publicados cuando haya mediado el consentimiento 
previo y expreso de aquélla.” 
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Per tant, llevat que es disposi del consentiment dels afectats, la normativa no permet 
publicar o difondre resultats d’una recerca en àmbit de salut, amb identificació dels 
afectats. I això inclou també les dades pseudonimitzades, que a tots els efectes 
segueixen essent dades personals. 
 
En canvi, en relació amb la informació anònima -que és aquella que ha perdut tota 
vinculació directa o indirecta amb la persona física, de manera que els afectats deixen de 
ser identificables-, no resulten d’aplicació els principis i garanties de la protecció de 
dades. Aquesta consideració pot estendre’s a la informació agregada, que no permetria 
tampoc la vinculació amb persones físiques identificades o identificables. 
 
Per tant, als efectes de la pregunta formulada, i atesa la informació disponible, en principi 
la comunicació dels resultats de l’operació duta a terme per la Fundació al teixit 
empresarial de la comarca, en concret, d’informació únicament anonimitzada o 
agregada, no seria contrària a la normativa de protecció de dades. 
 
Sobre això, recordem que, segons el considerant 26 de l’RGPD: “(…). Para determinar si 
una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la 
singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o 
cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para 
determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar 
a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los 
costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la 
tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por 
lo tanto los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información 
anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada 
o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea 
identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al 
tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de 
investigación.” 
 
Ara bé, com ha fet avinent aquesta Autoritat (entre d’altres, en els Dictàmens CNS 
34/2014 i CNS 20/2015, relatius al Projecte VISC +), des de la perspectiva de la 
protecció de dades, fins i tot en el cas d’anonimització de la informació personal objecte 
de tractament, cal tenir en compte les possibilitats que aquesta informació pugui 
permetre la identificació del seu titular.  
 
Així ho ha posat de manifest el GTA 29 en el seu Dictamen 5/2014, sobre tècniques 
d’anonimització, en el que es fa avinent el següent: “(...) los responsables del tratamiento 
deben ser conscientes de que un conjunto de datos anonimizado puede entrañar todavía 
riesgos residuales para los interesados. Efectivamente, por una parte, la anonimización y 
la reidentificación son campos de investigación activos en los que se publican con 
regularidad nuevos descubrimientos y, por otra, incluso los datos anonimizados, como 
las estadísticas, pueden usarse para enriquecer los perfiles existentes de personas, con 
la consiguiente creación de nuevos problemas de protección de datos. En suma, la 
anonimización no debe contemplarse como un procedimiento esporádico, y los 
responsables del tratamiento de datos han de evaluar regularmente los riesgos 
existentes.”  
 
El risc de re-identificació és inherent a qualsevol tècnica d’anonimització, per la qual cosa 
el responsable del tractament sempre ha de tenir en compte que la intimitat i el dret a la 
protecció de dades dels afectats podria veure’s compromesa.  
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Ateses les potencialitats del tractament que ofereix l’entorn del big data (al que es 
refereix la consulta), a l’hora de valorar la possibilitat de reidentificar una determinada 
persona, s’ha de tenir en compte l’evolució de la tecnologia disponible en cada moment i 
la informació disponible. 
 
Per tant, i més enllà que, segons la consulta, la informació que es donaria al teixit 
empresarial de la comarca sigui “en un format completament anonimitzat i agregat”, 
caldrà aplicar mesures per evitar la reidentificació per part dels destinataris de la 
informació, o de tercers. 
 
 
D’acord amb les consideracions fetes en aquest dictamen es fan les següents, 
 
 
Conclusions  
 
- Pregunta A): Ateses les previsions normatives (art. 6.1.a), art. 9.2.a) RGPD, en 
connexió amb la Disposició addicional 17a de l’LOPDGDD) el consentiment explícit de 
les persones afectades podria habilitar el tractament de dades.   
 
L’estudi també es pot dur a terme amb dades pseudonimitzades, d’acord amb la lletra d) 
de l’esmentada Disposició addicional 17a. 
 
En qualsevol cas, caldrà complir els principis i garanties establerts a la normativa de 
protecció de dades, entre d’altres, els principis de minimització i de seguretat i l’obligació 
de fer una avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades, a més dels requeriments 
que es deriven de l’esmentada disposició addicional 17a i, si escau, de la Llei 
d’investigació biomèdica. 
 
- Pregunta B): La comunicació d’informació anonimitzada i agregada dels resultats de 
l’operació duta a terme per la Fundació al teixit empresarial de la comarca no seria 
contrària a la normativa de protecció de dades.  
 
 
Barcelona, 3 de març de 2022 


