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       CNS 10/2022 

  

Dictamen en relació amb la consulta d’un Hospital sobre l’accés a dades 
identificatives amb motiu de l’exercici del dret d’accés al registre d’accessos de la 
història clínica 

 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit del Delegat de 
Protecció de Dades d’un Hospital, en què es demana dictamen a aquesta Autoritat en 
relació amb l’accés a dades identificatives amb motiu de l’exercici del dret d’accés al 
registre d’accessos de la història clínica. 
 
La consulta formula les següents preguntes: 
 

“- En cas de que després de seguir el procediment establert a l’Hospital per resoldre 
les sol·licituds d’exercici d’accés al registre de la història clínica es detecti que no hi ha 
hagut accessos indeguts, l’interessat posteriorment es dirigeixi via portal de 
transparència per sol·licitar la seva identitat, des de l’Hospital se li poden facilitar les 
dades de l’usuari que objectivament consten en el registre d’accés? 
 
-  En cas afirmatiu, l’interessat podria accedir per aquesta via a les dades de l’usuari 
del que consta accés a la seva història resultat de la resolució prèvia de la sol·licitud a 
l’Hospital d’exercici d’accés al registre d’accessos de la seva història clínica. En 
aquesta situació, si l’interessat llavors es dirigís a l’Hospital amb el llistat d’usuaris dels 
que consten accés a la seva història, per tal de conèixer de manera nominal la 
categoria d’accés degut o indegut per la via del procediment de tutela de drets, 
l’Hospital estaria legitimat per donar accés a aquesta informació?.” 
 

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 
 
Segons explica la consulta, l’Hospital va realitzar anteriorment una consulta a aquesta 
Autoritat en relació amb la possibilitat de facilitar a l’interessat “les dades identificatives 
del professional del que s’hagi considerat que ha accedit a la història cínica d’un pacient 
de manera indeguda.”. En relació amb aquesta consulta, es va emetre el Dictamen CNS 
48/2021, que conclou el següent: 
 

“L’accés a la identitat de les persones que presten serveis al responsable del 
tractament que han accedit a la història clínica, no forma part del contingut del dret 
d’accés reconegut per l’RGPD. 
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No obstant això, a partir de l’article 6.1.c) RGPD i la normativa de transparència, 
l’Hospital pot comunicar als pacients que ho sol·liciten la informació relativa als 
accessos a la seva HC, inclosa la identitat, el càrrec o la categoria dels professionals 
que hi han accedit, així com la informació que resulti pertinent sobre l’accés (data i 
hora de l’accés, i/o centre, mòdul o unitat des de la que s’ha produït i motiu), sense 
que sigui necessari el consentiment dels professionals afectats.” 

 
La consulta que ara es formula, explica que l’Hospital hauria seguit aquesta línia 
d’actuació a l’hora de donar resposta a les sol·licituds dels seus pacients en relació a 
l’exercici del dret d’accés al registre d’accessos a la història clínica, indicant (als 
sol·licitants) que es pot vehicular la sol·licitud de conformitat amb la Llei de transparència.  
 
La consulta recorda que l’any 2021 l’Hospital va rebre sol·licitud d’una pacient per tal de 
conèixer els accessos a la seva historia clínica, i que en la resposta se li hauria indicat 
“que no s’havien detectat accessos indeguts, havent sigut tots valorats com a deguts”. 
 
La consulta afegeix que, resolt l’anterior, l’Hospital hauria rebut nova sol·licitud d’accés a 
informació pública de la mateixa pacient, que “sol·licita conèixer les dades identificatives 
dels professionals que han accedit a la seva història, encara que hagi sigut de manera 
deguda”. 
 
En base al que s’ha exposat, la consulta formula les següents preguntes: 
 

“- En cas de que després de seguir el procediment establert a l’Hospital per resoldre 
les sol·licituds d’exercici d’accés al registre de la història clínica es detecti que no hi ha 
hagut accessos indeguts, l’interessat posteriorment es dirigeixi via portal de 
transparència per sol·licitar la seva identitat, des de l’Hospital se li poden facilitar les 
dades de l’usuari que objectivament consten en el registre d’accés? 
 
-  En cas afirmatiu, l’interessat podria accedir per aquesta via a les dades de l’usuari 
del que consta accés a la seva història resultat de la resolució prèvia de la sol·licitud a 
l’Hospital d’exercici d’accés al registre d’accessos de la seva història clínica. En 
aquesta situació, si l’interessat llavors es dirigís a l’Hospital amb el llistat d’usuaris dels 
que consten accés a la seva història, per tal de conèixer de manera nominal la 
categoria d’accés degut o indegut per la via del procediment de tutela de drets, 
l’Hospital estaria legitimat per donar accés a aquesta informació?.” 

 
Situada la consulta en aquests termes, cal tenir en compte que el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, General de 
Protecció de Dades (en endavant, RGPD), estableix que tot tractament de dades 
personals ha de ser lícit, lleial i transparent (article 5.1.a)).  
 
La històrica 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 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 conté la 
informació que detalla l’article 10.1 de la Llei 21/2000, al que ens remetem.  
 
En el mateix sentit, les previsions de la 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. 
 
El tractament de dades de les persones físiques, titulars de la història clínica de què 
disposa l’Hospital, es troba sotmès als principis i garanties de la normativa de protecció 
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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 
 
Com ja es va fer avinent en el Dictamen CNS 48/2021 (FJ III), cal partir de la base que 
l’exercici del dret d’accés a la pròpia informació personal per part d’un pacient, en els 
termes de l’article 15.1 RGPD, no inclou el dret a conèixer la identitat dels professionals 
que han accedit a la història clínica d’aquest pacient, de la que és responsable un centre 
sanitari, com ara l’Hospital que formula la consulta.  
 
Aquesta consideració, que queda suficientment exposada en pronunciaments anteriors 
d’aquesta Autoritat (CNS 15/2016, CNS 8/2019, CNS 53/2019, o CNS 48/2021), als quals 
ens remetem, no resulta incompatible amb la possibilitat que un pacient tingui dret a 
conèixer la identitat dels professionals que han accedit a la seva història clínica, en base 
a altra normativa, com és el cas del dret d’accés a al informació pública reconegut per la 
normativa de transparència. 
 
Sobre això, com també es fa avinent en el Dictamen 48/2021 (FJ IV), la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC), que 
té per objecte, entre d’altres, “regular i garantir el dret d’accés de les persones a la 
informació i la documentació públiques” (article 1.1.b)), resulta d’aplicació al supòsit 
plantejat (art. 3.1.d) LTC), i pot habilitar l’accés del pacient al registre d’accessos a la 
seva història clínica, en concret, a la identitat dels professionals que hi ha accedit, en els 
termes que s’exposen en el Dictamen CNS 48/2021. 
 
En síntesi, la informació referent a la traçabilitat dels accessos a la història clínica d’un 
pacient seria informació pública (art. 2.b) LTC), i resta sotmesa al règim d’accés previst 
en aquesta normativa (arts. 18, 20 i següents LTC). En concret, com ja es va assenyalar, 
davant d’aquestes sol·licituds cal aplicar l’article 24.2 LTC, segons el qual “(...) es pot 
donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la 
divulgació i els drets de les persones afectades.” 
 
Pel que fa a l’accés a les dades identificatives dels professionals que han accedit a la 
història clínica d’un pacient, cal tenir en compte especialment la finalitat d’aquest accés 
(art. 24.2.b) LTC). 
 
Recordar que l’exercici del dret d’accés a informació pública no resta subjecte a motivació 
(art. 18.2 LTC), si bé el fet que el sol·licitant expressi quina és la finalitat que persegueix 
i els motius pels quals vol conèixer la informació, pot ser rellevant a l’hora de decidir sobre 
la prevalença entre el dret d’accés del sol·licitant i el dret a la protecció de dades de les 
persones afectades (els professionals de l’Hospital).  
 
Cal recordar que el dret d’accés a la informació pública pot respondre, legítimament, a 
interessos particulars (art. 22.1 LTC).  
 
Així, els pacients atesos als centres sanitaris poden tenir un interès legítim en 
conèixer quins accessos s’han produït a la seva informació personal (història 
clínica), que és l’instrument principal de gestió de la informació del pacient, la qual cosa 
repercuteix en l’assistència sanitària que rep i, en definitiva, en el seu estat de salut. 
Aquest accés permetria als pacients, si escau, exercir la defensa dels seus interessos en 
relació amb l’assistència rebuda, en cas que detectin, per exemple, algun accés indegut 
o no pertinent a la seva història clínica. 
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Recordar, sobre això, que la legislació d’autonomia del pacient, regula un dret 
d’informació al pacient en termes força amplis (article 2.2 Llei 21/2000 i art. 4 Llei 
41/2002), en establir que aquest ha de poder disposar de tota la informació referida als 
diferents aspectes que repercuteixen en el seu tractament i, en definitiva, en la seva salut. 

 
A més, la legislació en matèria de protecció de dades imposa l’obligació al responsable 
del tractament d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir 
la seguretat de les dades personals tractades, inclosa la protecció contra el tractament 
no autoritzat o il·lícit (articles 5 i 24 RGPD). 
 
Alhora, reconeix a l’afectat el dret a presentar una reclamació davant, en aquest cas, 
aquesta Autoritat quan consideri que s’ha produït un incompliment o infracció de la 
normativa de protecció de dades que afecta el tractament de les seves dades personals 
(articles 77 RGPD), com podria ser el cas d’haver-se produït un accés indegut a les dades 
de la seva història clínica. Això, sens perjudici de poder emprendre altres accions legals 
que consideri oportunes. 
 
L’habilitació per a l’accés del pacient a la informació del registre d’accessos estaria 
fonamentada en l’interès legítim que amb caràcter general cal reconèixer als titulars de 
la informació (disposició addicional desena LOPDGDD), el qual resulta un element de 
ponderació que justificaria, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades, 
l’accés del pacient al registre d’accessos i, per tant, a les dades dels professionals 
afectats. 
 
Per tot això, com ja ha fet avinent aquesta Autoritat, és clar que la finalitat legítima del 
pacient comporta que aquest pugui obtenir informació suficient per poder conèixer quins 
accessos s’han produït, i poder confirmar o contrastar si aquests accessos a la seva 
informació de salut (informació considerada com d’especial protecció per la normativa de 
protecció de dades, ex. art. 9 RGPD), són adequats o no.  
 
Com també va apuntar aquesta Autoritat, cal tenir present que facilitar la informació sobre 
els accessos produïts sense identificar els professionals que han accedit a la història 
clínica, no permetria constatar si els accessos a la història clínica estan realment 
justificats o no, és a dir, si han estat efectuats pels professionals que estan legitimats per 
accedir-hi en respondre aquests accessos a actuacions assistencials o administratives.  
 
A tal efecte, reiterem que resultaria necessari poder disposar de la identitat d’aquests 
professionals, per tal que sigui l’afectat qui pugui examinar i contrastar si els accessos a 
la seva pròpia informació han estat deguts o indeguts. 
 
Per altra banda, als efectes de l’aplicació de l’article 24.2 LTC, òbviament s’haurà de tenir 
en compte en les sol·licituds d’accés a informació sobre la traçabilitat d’històries clíniques, 
la possible afectació que l’accés al registre d’accessos a la història clínica pugui tenir en 
aquells professionals que hi han accedit.  
 
Amb caràcter general, tal i com ja es va fer avinent (FJ IV Dictamen CNS 48/2021), tenint 
en compte les obligacions del propi centre sanitari respecte la gestió i protecció de la 
informació continguda a la història clínica (art. 11 Llei 21/2000), i que aquest ha d’haver 
informat els seus professionals sobre la gestió correcta de les històries clíniques (en 
atenció al deure de secret exigible a aquests professionals, ex. art. 11.6 Llei 21/2000, i 
als principis de protecció de dades, en concret, d’integritat i confidencialitat, ex. art. 5.1.f) 
RGPD), no sembla que l’expectativa de privacitat dels dits professionals pugui suposar, 
amb caràcter general, una limitació o contrapès suficient per impedir que el pacient 
conegui la identitat dels professionals que han accedit a la seva història clínica. 
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Tot això, sens perjudici que, com també es va indicar en el Dictamen CNS 48/2021 (FJ 
V), si la sol·licitud d’informació pública pot afectar drets o interessos de tercers, identificats 
o fàcilment identificables, se’ls ha de donar trasllat de la sol·licitud, per tal que puguin fer 
les al·legacions que considerin convenients, en aquells casos en què puguin ser 
determinants del sentit de la resolució (art. 31 LTC). 
 
 

IV 
 
Centrant-nos en la consulta que es formula ara, la primera pregunta fa referència al 
“procediment” que seguiria l’hospital en relació amb aquest tipus de sol·licituds. Segons 
el que es desprèn de la pregunta formulada, dit procediment consistiria en què, davant 
una sol·licitud d’exercici d’accés al registre d’accessos de la història clínica d’un pacient, 
un cop “es detecti que no hi ha hagut accessos indeguts” s’informaria al  pacient en aquest 
sentit. Fet això, en el cas que l’interessat insistís en conèixer la identitat de les persones 
que han fet els accessos, pregunta si se li podrien facilitar “les dades de l’usuari que 
objectivament consten en el registre d’accés”. 
 
Sembla, doncs, atesa la informació disponible, que la consulta considera que davant 
d’una primera sol·licitud, l’Hospital pot establir com a procediment habitual fer una 
valoració prèvia dels accessos produïts a la història clínica del pacient que reclama la 
informació, determinar quins accessos considera deguts i quins podrien ser indeguts i, si 
escau, indicar al pacient que no s’han detectat accessos indeguts.  
 
Partint de la base que, com ha quedat dit, es pot reconèixer un interès legítim per part del 
pacient per accedir a la informació sobre els accessos produïts a la seva història clínica 
en els termes apuntats per aquesta Autoritat, cal recordar el que també es va fer avinent 
en el FJ IV del Dictamen CNS 48/2021: 
 

“En qualsevol cas, facilitar la informació com apunta la consulta (“només es notifica a 
l’interessat si l’accés ha sigut degut o indegut”), sense identificar els professionals que 
han accedit a l’HC, no sembla que permetés constatar si els accessos a l’HC estan 
realment justificats o no, és a dir, si han estat efectuats pels professionals que estan 
legitimats per accedir-hi en respondre aquests accessos a actuacions assistencials o 
administratives. A tal efecte, resulta necessari poder disposar de la identitat d’aquests 
professionals, per tal que sigui l’afectat (i no l’Hospital, fent un filtre previ de la 
informació requerida), qui pugui contrastar si els accessos son justificats o no.” 

 
Per tant, als efectes que interessen, i tot i que en un primer moment l’Hospital hagi pogut 
indicar a un pacient que no s’han produït accessos indeguts, cal reiterar que aquesta 
Autoritat considera que la informació que es faciliti no s’ha de circumscriure només a 
indicar si el centre sanitari considera que hi han hagut accessos indeguts o no. 
 
El pacient, a la vista de la legislació esmentada (legislació d’autonomia del pacient, i 
legislació de transparència, en connexió amb l’article 6.1.c) RGPD), ha de poder conèixer 
la identitat de les persones que han accedit  a la seva història clínica i, si escau, les 
circumstàncies i els motius d'aquest accés, tal com ja es va recollir al Dictamen CNS 
48/2021, al qual ens remetem. 
 
 

V 
 
Pel que fa a al segona pregunta, es centra en determinar si per la via del procediment de 
tutela de drets -entenem que s’està referint a l’exercici del dret d’accés previst a la 
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normativa de protecció de dades podria donar accés a la informació sobre si es tracta 
d’accés degut o indegut. 
 
Al Dictamen CNS 48/2021 ja es va analitzar el contingut del dret d’accés previst a la 
normativa de protecció de dades (art. 15 RGPD) i, tal com es desprèn de l’exposició que 
s’hi va fer, aquest dret no abasta a poder obtenir la informació de si l’entitat responsable 
del tractament considera que els accessos van ser deguts o indeguts. 
 
En qualsevol cas, al marge d’això, si el responsable del tractament disposa d’aquesta 
informació, és a dir, si disposa d’una anàlisi sobre si un determinat accés és degut o 
indegut, la normativa de protecció de dades no impediria que la persona titular de la 
història clínica pugui accedir a aquesta informació. 
 
D’acord amb les consideracions fetes en aquest informe en relació amb la consulta 
plantejada, es fan les següents, 
 

 
Conclusions  
 
El pacient, a la vista de la legislació estudiada (legislació d’autonomia del pacient i 
legislació de transparència, en connexió amb l’article 6.1.c) RGPD), ha de poder conèixer 
la identitat de les persones que han accedit a la seva història clínica i, si escau, els 
accessos indeguts que s’hagin pogut produir. 
 
Tot i que no forma part del dret d’accés previst a l’RGPD, la normativa de protecció de 
dades no impedeix que la persona titular de la història clínica pugui accedir a  informació 
sobre el caràcter degut o indegut dels accessos a la historia clínica, si el responsable 
disposa d’aquesta informació. 
 
 
 
Barcelona, 21 d’abril de 2022 


