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Identificació de l’expedient 
 
Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 45/2021, referent a la Direcció General de 
l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials de la Generalitat. 
 
Antecedents 
 

1. En data 30/01/2021, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 
escrit pel qual una persona formulava una denúncia contra el llavors Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat (ara Departament de Drets Socials), amb 
motiu d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. 
 
La persona denunciant manifestava que la tramitació de la seva sol·licitud de reconeixement 
de la situació de dependència i del dret a les prestacions havia vulnerat el seu dret a la 
protecció de dades per diverses raons: 
 
1.1. En primer lloc, manifestava que el fet que en el formulari de sol·licitud calgués 

especificar el diagnòstic relacionat amb la situació de dependència -juntament amb el 
codi corresponent a aquest diagnòstic-, feia que aquest s’hagués revelat a totes les 
persones que havien tramitat la seva sol·licitud, quan segons el seu parer era 
suficient amb la indicació del codi del diagnòstic.  
 

1.2. En segon lloc, manifestava que es vulnerava el deure de confidencialitat pel fet que 
les seves dades de salut havien circulat per diferents entitats externes, afegint que 
també hi havia accedit una treballadora social del Departament. 

 
1.3. En tercer i darrer lloc, formulava un seguit de queixes sobre la persona avaluadora 

que va acudir al seu domicili a l’efecte de valorar el seu grau de dependència. 
 
 

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 45/2021), d’acord amb el que 
preveu l’article 7 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i l’article 55.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d’ara 
endavant, LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d’un 
procediment sancionador. 
 
 
3. En aquesta fase d’informació, i en resposta a un requeriment d’informació d’aquesta 
Autoritat sobre diverses qüestions, en data 14/05/2021 el Departament de Drets Socials va 
presentar un escrit, acompanyat de documentació diversa, en què exposava, en síntesi, el 
següent: 
 
- Que “Al formulari de sol·licitud s’inclou un informe de salut en el qual el/la metge/ssa de 

capçalera o especialista de la persona que sol·licita accedir al sistema d’atenció a la 
dependència, ha d’anotar els diagnòstics i la seva codificació CIM-10 (Classificació 
Internacional de Malalties), i emplena la casella amb la descripció i el codi de diagnòstic. 
Aquesta informació s’inclou al formulari amb el qual l’equip de valoració realitza la seva 
tasca de valorar la situació de dependència de la persona sol·licitant”. 
 



 

2/11 

 

- Que en el formulari “consta el consentiment explícit de la persona sol·licitant per al 
tractament de les categories especials de dades”. 

 
- Que el tractament està emparat en la base jurídica prevista a l’article 6.1.e), en relació 

amb l’article 9.2.a) - pel que fa al tractament de dades de salut-, tots dos del Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes (en endavant, RGPD).  
 

- Que la recollida de dades de salut està prevista a l’article 27.5 de la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, el qual preveu que: “La valoració s'ha de fer tenint en compte els 
corresponents informes sobre la salut de la persona i sobre l'entorn en què visqui, i 
considerant, si s'escau, les ajudes tècniques, ortesis i pròtesis que li hagin estat 
prescrites.” 

 
- Que el Reial decret 174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de 

la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, regula a l’annex III les 
instruccions per a l’aplicació del barem de valoració dels graus i nivells de dependència 
(BVD), i en el seu punt 3 es descriu el barem, i es fa al·lusió als informes de salut i als 
diagnòstics, com segueix: 

 
“(...) L’aplicació del BVD es porta a terme utilitzant quatre procediments per obtenir la 
informació:  
 
-. Els informes de salut i de l’entorn de la persona que s’ha de valorar. 
-. L’entrevista.  
-. L’observació i la comprovació directa.  
-. L’aplicació de proves en un context estructurat.  
 
Els informes de salut i de l’entorn constitueixen el punt de partida en el procés de 
valoració en la mesura que permeten examinar les condicions de salut de la persona que 
poden afectar el seu funcionament en les activitats de la vida diària, així com el context 
(ambiental i personal) en què aquestes es desenvolupen.  
 
La revisió de l’informe de salut s’ha de fer de forma prèvia a la valoració, amb la finalitat 
de conèixer i analitzar les condicions de salut que al·lega la persona com a causa 
potencial de l’estat de dependència. La lectura de l’informe(s) de salut s’ha de fer de 
forma crítica, amb la finalitat d’anotar i conèixer els aspectes més importants que cal tenir 
en compte de cara a la valoració. Aquests han d’incloure:  
 
-. Anàlisis dels diagnòstics de salut que originen deficiències permanents, i per tant sense 
possibilitat de millora (...) 
 -. Anàlisis dels diagnòstics de salut que originen un estat estable amb possibilitat de 
millora (...) 
-. Anàlisis dels diagnòstics que cursen per brots (...)” 

 
- Que quan es rep una sol·licitud, aquesta es remet a INDRA, que actua com a 

encarregada del tractament, i “gestiona els expedients administratius de dependència. El 
personal de l’empresa introdueix les sol·licituds a l’aplicació informàtica, fa els 
requeriments d’informació en cas necessari i escanejar la informació a l’aplicació (...) Un 
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cop introduïdes les sol·licituds, aquestes s’envien als Serveis de Valoració de la 
Dependència del sector públic de la Generalitat”, amb qui la Generalitat té subscrits 
convenis de col·laboració per a la valoració de la dependència, i efectuen les funcions i 
tasques previstes a la Resolució de 04/02/2010 de la secretaria General de Política 
Social i consum, pel qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a 
l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència, en matèria d’òrgans i procediments de 
valoració de la situació de dependència (BOE 62, de 12/03/2010). 
 

- Que les visites als domicilis no són visites mèdiques, sinó visites per valorar la situació 
de dependència, i que en l’actualitat el personal avaluador a Catalunya és titulat en un 
dels graus següents: infermeria, teràpia ocupacional, fisioteràpia, psicologia o treball 
social. 

 
4. En data 07/06/2022, l’Autoritat va formular un segon requeriment d’informació al 
Departament de Drets Socials, a l’efecte que aportés documentació i informació addicionals.  
 
5. En data 15/07/2022 va tenir entrada a l’Autoritat un escrit de resposta del Departament de 
Drets Socials, en què assenyalava, entre d’altres, que “la persona denunciant va presentar 
la sol·licitud per al reconeixement de la situació de dependència, en format paper, de 
manera presencial, en data (...)/(...)/2020, essent valorada en data (...)/(...)/2021 pel Servei 
de Valoració de la Dependència (SEVAD) del Consorci Hospitalari de Vic”. 
 
Acompanyava l’escrit de còpia del contracte signat entre el Departament i INDRA BPO SLU, 
junt amb el plec de clàusules tècniques i la pròrroga del contracte; així com el conveni de 
col·laboració signat entre el Departament i el Consorci Hospitalari de Vic, junt amb 
l’Addenda i la pròrroga del contracte. I assenyalava els punts o annexos on figuraven les 
mesures de seguretat establertes en matèria de protecció de dades.  

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el que preveuen els articles 90.1 de l’LPAC i 2 del Decret 278/1993, en 
relació amb l’article 5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, i l’article 15 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, és competent per dictar aquesta resolució la 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
2. A partir del relat d’antecedents, cal analitzar els fets denunciats que són objecte de la 
present resolució d’arxiu. 
 
2.1. Sobre la inclusió del diagnòstic i el codi en el formulari de sol·licitud de 
reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions. 
 
Com a qüestió prèvia, escau puntualitzar que la informació referent al diagnòstic de la 
persona interessada que formula una sol·licitud de reconeixement de la situació de 
dependència (en endavant, sol·licitud de dependència), no s’inclou pròpiament en el 
formulari de sol·licitud, sinó en el document adjunt a la sol·licitud, intitulat “informe de salut 
per a la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les 
prestacions” (en endavant, informe de salut). 
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Aquest informe de salut consta de tres parts: la primera, conté dades identificatives de la 
persona que formula la sol·licitud; la segona, conté dades del metge o de la persona que 
emet l’informe; i la tercera, conté el diagnòstic, el codi assignat, la data i altres dades de 
salut. Pel que fa al codi requerit, en el peu de l’informe de salut s’aclareix que aquest codi 
correspon a la classificació internacional de malalties (CIM-10). 
 
Pel que fa al motiu pel qual es recull el diagnòstic quan es formula una sol·licitud de 
dependència, escau assenyalar que la normativa sectorial que regula la situació de 
dependència i del dret a les prestacions (antecedent 7) estableix que el diagnòstic vinculat a 
la situació de dependència és el punt de partida en la valoració que ha d’efectuar l’òrgan 
administratiu competent sobre la situació de dependència de la persona interessada. En 
concret: 
 
- L’article 27.5 de la Llei 39/2006 estableix que la valoració de la situació de dependència 

ha de tenir en compte, entre d’altres, l’informe de salut de la persona interessada. 
 
- El Reial decret 174/2011 estableix a l’Annex III, apartat 3, relatiu al barem de valoració 

de la dependència (BVD), que aquest barem es determina a partir de diversa informació, 
entre la que figura l’informe de salut, i que aquest informe constitueix, junt amb l’anàlisi 
de l’entorn, el punt de partida en el procés de valoració. En aquest mateix apartat 3 es 
remarca la necessitat d’analitzar el diagnòstic de salut consignat en l’esmentat informe 
de salut, i en l’apartat 8 s’indica que les sol·licituds caldrà inadmetre-les en funció del 
moment evolutiu de la malaltia al·legada com a causa de dependència de la persona a 
valorar, en al·lusió al diagnòstic consignat en l’informe de salut. Així doncs, el diagnòstic 
és una informació necessària per efectuar la valoració corresponent sobre la situació de 
dependència en algun dels graus establerts, i en el seu cas l’accés a prestacions 
econòmiques i a serveis socials. 
 

- La Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y 
Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, en materia de órganos y procedimientos de 
valoración de la situación de dependencia (BOE núm. 62, de 12/03/2010), estableix el 
següent al punt 2 del seu Annex, intitulat “Informe de salud descriptivo de la condición de 
salud de la persona, preceptivo para la valoración”: 

 
c) En el ámbito del citado acuerdo y con el fin de asegurar una mayor calidad de la 
información de la condición de salud de la persona a valorar, el informe considerará las 
siguientes indicaciones: 
 
Referencia a los diagnósticos de las patologías que determinan la condición de salud 
que limita la actividad de la persona, codificados en CIE 10 o en su defecto CIE 9 o 
CIAP, y a ser posible con indicación del año en que se diagnosticó, fase evolutiva en 
que se encuentran y posible pronóstico, así como si su situación es estable o 
susceptible de modificación por tratamiento médico (…)” 

 
Pel que fa a l’Administració competent per tramitar i valorar la situació de dependència 
formulada per la persona denunciant, l’article 166.1.a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(EAC) atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, 
establint que aquesta inclou la regulació i l’ordenació de l’activitat de serveis socials, les 
prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o 
complementàries d’altres sistemes de previsió pública.  
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D’acord amb l’exposat, la recollida per part del Departament de Drets Socials de la 
informació referent al diagnòstic de la persona denunciant a l’efecte de tramitar i valorar la 
seva situació de dependència, es considera emparat per la base jurídica prevista a l’article 
6.1.e) de l’RGPD, en relació amb l’article 9.2.h) de l’RGPD, en tractar-se d’un tractament 
necessari per a l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, i en 
concret i pel que fa al tractament de dades de salut, per considerar-se un tractament 
necessari per a la prestació d’assistència social a la persona denunciant. A més, atès que el 
diagnòstic és una dada de salut, i per tant forma part de les categories especials de dades, 
el seu tractament per part de la unitat responsable (Direcció General de l’Autonomia 
Personal i la Discapacitat) a l’efecte de gestionar el procediment de reconeixement de la 
situació de dependència, també quedaria emparada pel consentiment de la persona 
interessada -aquí denunciant- amb la signatura de la sol·licitud (art. 9.2.a RGPD), tal com es 
fa constar a l’apartat de la sol·licitud que porta per títol “Comunicació del departament a la 
persona sol·licitant”, on expressament es comunica a la persona interessada que, amb la 
signatura de la sol·licitud, autoritza la unitat responsable per al tractament de categories 
especials de dades per a les finalitats assenyalades, entre les que s’inclou la gestió del 
procediment de reconeixement de la situació de dependència. 
 
Dit això, la persona denunciant es queixa del fet que el diagnòstic relacionat amb la situació 
de dependència figuri en la sol·licitud de dependència, o millor dit, en l’informe de salut 
adjunt a la sol·licitud, al costat del codi corresponent, i això per considerar que amb la 
indicació del codi seria suficient, i que d’aquesta manera es garantiria la confidencialitat del 
diagnòstic, que en l’actualitat queda a l’abast de les persones que participen en la tramitació 
de la sol·licitud de dependència, i que tenen accés a l’informe de salut. 
 
Pel que fa a aquesta qüestió, i en particular a la codificació a la qual es refereix la sol·licitud 
de dependència, l’Autoritat ha constatat que al web del Servei Català de la Salut (CatSalut) 
del Departament de Salut (https://www.gencat.cat/catsalut/cim-10-mc-scp), figura publicada 
la quarta edició de la “Classificació internacional de malalties 10a revisió Modificació clínica”, 
(en endavant,CIM-10) publicada l’any 2021 pel National Center for Health Statistics (NCHS), 
del Department of Health & Human Services,  dels Estats Units d’Amèrica (EUA).  
 
En aquest web del CatSalut s’informa que, a Catalunya, i pel que ara interessa, la CIM-10 és 
l'estàndard de codificació de les dades clinico-assistencials de l’activitat que es duu a terme 
a la xarxa sanitària de Catalunya i forma part del Catàleg de diagnòstics i procediments del 
CatSalut. També s’assenyala que s’aplica “a l’activitat que es duu a terme als centres 
sanitaris, sociosanitaris, de salut mental, dels serveis d’urgències hospitalaris i centres 
d’atenció primària”. 
 
Del seu contingut es desprèn que tot i augmentar el nombre de malalties codificades 
respecte la versió anterior (CIM-9), es tracta d’una classificació limitada o no absoluta, i que, 
tot i l’avanç produït amb la 10a revisió, no recull tots els diagnòstics que s’efectuen en 
l’actualitat, de manera que està dissenyada per expandir-se i afegir noves malalties o noves 
classificacions d’aquestes: 
 

“Pel que fa a les malalties (es passa de 16.019 codis a 95.360), s’afegeix informació 
rellevant per a l’atenció ambulatòria, s’amplien els codis de lesions, es creen 
combinacions de codis de símptomes i diagnòstics per reduir el nombre de codis 
necessaris per descriure una afectació de manera completa, s’afegeixen un sisè i setè 
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caràcter, i s’incorpora la lateralitat als codis susceptibles. D’altra banda, la nova 
estructura permet l’expansió futura de la classificació.” 

 
“Aquesta quarta edició (…) conté els codis vigents per als anys fiscals americans 2020 i 
2021 i 2 codis corresponents al FY 2022, que informen sobre seqüeles de la COVID-19 
(…).” 

 
Així doncs, en aquells casos en que la informació que proporcionen els codis consignats en 
la sol·licitud de dependència no fos prou precisa -en el sentit que el diagnòstic codificat no 
es correspongués exactament amb el diagnòstic efectuat pel metge en determinat cas-, 
seria necessari la indicació expressa del diagnòstic en l’informe de salut a l’efecte d’acomplir 
la finalitat prevista. 
 
D’altra banda, cal tenir en compte que la indicació del diagnòstic concret en l’informe de 
salut permet verificar la correcció del codi indicat en aquest informe que posteriorment 
s’incorporarà a la base de dades del Departament, i per tant esdevé un sistema molt útil per 
detectar, i consegüentment evitar la consignació de codis erronis.  
 
Igualment, cal tenir en compte que la indicació expressa del diagnòstic pot facilitar la 
comprensió de la malaltia indicada per part del personal tramitador que no és titulat en 
Medicina, i que necessita accedir a aquesta informació per acomplir les funcions públiques 
encomanades. 
 
A l’últim, la indicació expressa del diagnòstic també pot facilitar la seva comprensió a la 
persona afectada que presenta la sol·licitud de dependència junt amb l’informe de salut, la 
qual té dret a conèixer la informació mèdica referent a la seva persona que s’ha consignat 
en l’informe de salut adjunt, fins i tot com a garantia de l’exercici d’altres drets en el 
procediment de tramitació de la seva sol·licitud. 
 
De l’exposat es conclou que el diagnòstic és una informació necessària per efectuar una 
correcta valoració de la situació de dependència -i en el seu cas, del reconeixement del dret 
a les prestacions-, i la indicació expressa del diagnòstic en l’informe de salut esdevé 
quelcom necessari per acomplir les finalitats assenyalades. 
 
Altra cosa són les persones o entitats que poden accedir a la informació sobre el diagnòstic i 
altres dades consignades en la sol·licitud i en l’informe de salut, així com les mesures de 
seguretat adoptades a l’efecte de garantir la seva confidencialitat, qüestions aquestes que la 
persona denunciant ha qüestionat sobretot pel fet d’intervenir entitats externes, i que 
s’analitzen en l’epígraf següent. 
 
 
2.2. Sobre l’accés al diagnòstic i a la resta d’informació per part del Departament de Drets 
Socials i d’entitats externes.  
 
En primer lloc, convé fer avinent que l’article 2.2. de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de 
serveis socials, estableix que: “el sistema públic de serveis socials és integrat pels serveis 
socials de titularitat pública i els de titularitat privada acreditats i concertats per 
l'Administració d'acord amb el que estableix aquesta llei. Tots aquests serveis configuren 
conjuntament la xarxa d'atenció pública.” 
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Pel que fa al motiu de denúncia referit al fet que una treballadora social va accedir a 
l’informe de valoració de la dependència de la persona denunciant, escau assenyalar que 
l’article 2.1 del Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, estableix que el 
Departament competent en serveis socials i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 
(ICASS) són competents per tramitar, resoldre i notificar els procediments de reconeixement 
de la situació de dependència i de determinació dels serveis i les prestacions corresponents, 
i en concret, els òrgans administratius competents són (art. 2.2) els Serveis d'Atenció a les 
Persones dels Serveis Territorials del Departament competent en matèria de serveis socials. 
 
Més concretament, la Comissió de Valoració és l’òrgan encarregat d’emetre una proposta de 
resolució del grau de dependència, i, segons la informació publicada al web del Departament 
de Drets Socials, aquesta Comissió esta integrada per una persona representant dels 
Serveis Territorials del Departament i per l’equip consultor dels Serveis de Valoració de la 
dependència -SEVAD-, i el conformen professionals amb titulacions diverses, entre els que 
figuren treballadores socials. Això posa de manifest que treballadores socials del 
Departament de Drets Socials participen en el procediment de reconeixement de la situació 
de dependència. 
 
Encara que la persona denunciant no ha identificat la treballadora social, tot indica que qui 
hauria accedit al seu informe de valoració hauria estat la treballadora social que va participar 
en la valoració de la seva situació de dependència. En tal cas, a més de considerar que 
l’accés per part d’aquesta treballadora social estaria legitimat pel fet de ser necessari per 
efectuar la corresponent valoració del grau de dependència (i per tant el tractament estaria 
emparat per la base jurídica prevista a l’article 6.1.e de l’RGPD, en relació amb l’article 9.2.h 
de l’RGPD), cal tenir en compte que en la sol·licitud de reconeixement de la dependència, 
en concret al punt 5è de l’apartat Declaracions, que va presentar la persona denunciant, va 
consentir expressament la remissió de dades seves al Servei de Valoració de la 
Dependència (i per tant el tractament també estaria emparat per la base jurídica prevista a 
l’article 6.1.a) de l’RGPD, en relació -pel que fa a les categories especials de dades- amb 
l’article 9.2.a de l’RGPD). 
 
Pel que fa a les entitats que van tramitar la sol·licitud de dependència que la persona 
denunciant va presentar en paper en data 20/01/2020, el Departament de Drets Socials ha 
assenyalat mitjançant escrit de data 15/07/2022, que primerament la sol·licitud es va remetre 
a l’empresa INDRA BPO SERVICIOS SLU (en endavant, INDRA), qui actuava com a 
encarregada del tractament, a l’efecte que aquesta entitat portés a terme les tasques 
encomanades pel Departament de Drets Socials, entre les que figurava la digitalització de la 
documentació i la seva revisió.  
 
El Departament de Drets Socials ha aportat còpia del contracte signat amb INDRA en data 
04/05/2018 i prorrogat en data 23/12/2020 (amb efectes des de l’1/01/2021 fins el 
27/08/2021), el qual té per objecte “la prestació del servei de digitalització, enregistrament, 
suport administratiu i tractament de dades en la gestió de determinats expedients de 
persones naturals”. El plec de prescripcions tècniques corresponent al contracte adjudicat, 
conté, pel que fa a les qüestions esmentades per la persona denunciant, una clàusula 6 
sobre “seguretat i protecció de dades”, en el que s’especifica l’obligatorietat que l’empresa 
contractista (INDRA) compleixi, entre d’altres, amb la normativa de protecció de dades, i 
amb la política de seguretat de la Generalitat de Catalunya, les guies i normes publicades 
pel CTTI; també s’especifica (6.1) l’obligatorietat de formar al seu personal en les 
obligacions derivades d’aquestes; també estableix (6.2) el deure de confidencialitat i 
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l’obligatorietat que tot el seu personal signi una “carta d’acceptació d’obligacions en matèria 
de seguretat en el moment d’incorporació de la persona a l’execució del servei”; també conté  
la regulació de l’encàrrec (6.7); i en els apartat 6.10 i 6.11 es contenen les obligacions de 
l’empresa contractista relatives a la custòdia dels expedients en paper, i a les mesures de 
gestió documental, respectivament. L’Annex I del plec de prescripcions tècniques, que porta 
per títol “Criteris arxivístics i de gestió documental. Procés de digitalització de la 
documentació (escaneig)”, estableix, pel que ara interessa, que (pàg. 24): “un cop finalitzat 
el contracte, l’empresa adjudicatària realitzarà una única transferència per tal de retornar la 
documentació que custòdia en les seves instal·lacions al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies”. A l’últim, el plec de prescripcions tècniques conté un Annex III, que 
correspon al “document d’acceptació d’obligacions relatives a seguretat de la informació i 
protecció de dades de caràcter personal”, entre les que s’inclouen com a obligacions núm. 1 
i 2: “mantenir el deure de secret envers la informació a la qual tinguin accés en el temps, fins 
i tot un cop finalitzada la col·laboració”, i “protegir la informació a què tinguin accés per 
qualsevol motiu durant la prestació del servei (...)”. 
 
D’altra banda, el Departament ha assenyalat que, un cop va ser admesa a tràmit la 
sol·licitud de dependència que va presentar la persona denunciant, en data (...)/(...)/2021 va 
ser valorada pel Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD) del Consorci Hospitalari 
de Vic. 
 
El Departament ha aportat còpia del conveni de col·laboració signat amb el Consorci 
Hospitalari de Vic en data 21/03/2019 a l’efecte que aquesta entitat efectués el servei de 
valoració de la discapacitat i de valoració del grau de dependència. També ha aportat còpia 
de l’Addenda i pròrroga d’aquest conveni. La clàusula 11a d’aquest conveni regula la 
protecció de dades, i entre d’altres qüestions preveu l’obligació del Consorci de “guardar 
secret professional respecte a les dades rebudes, i a garantir-ne la seguretat mitjançant les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal d’evitar-ne la seva alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat”, i també preveu que “a la finalització de l’execució de les 
accions acordades entre les parts, es retornaran immediatament al Departament els suports 
rebuts, i es destruirà qualsevol còpia o document on consti alguna dada de caràcter personal 
objecte del tractament (...)”. L’annex 2 d’aquest conveni conté la clàusula addicional 2a, 
relativa a “la seguretat i la protecció de dades”, en el punt 8è de la qual s’assenyala que el 
Consorci Hospitalari de Vic actua com a entitat encarregada del tractament, i habilita a 
aquesta entitat a tractar “per compte del Departament, les dades de caràcter personal 
necessàries per la valoració del grau de la discapacitat i la valoració del grau de 
dependència”, a més de contenir la regulació de l’encàrrec. 
 
De la regulació continguda en el contracte i el conveni esmentats, es desprèn que tant 
INDRA com el Consorci Hospitalari de Vic havien d’accedir al diagnòstic de la persona 
afectada -aquí denunciant- i a altres dades personals seves consignades en la seva 
sol·licitud de dependència i en l’informe de salut adjunt, per tal de complir amb les funcions 
públiques encomanades i amb subjecció a les obligacions de confidencialitat i seguretat de 
les dades previstes a la respectiva regulació de l’encàrrec.  
 
Per la seva banda, en l’escrit de denúncia la persona denunciant es va referir a una eventual 
vulneració del deure de confidencialitat, però no va aportar cap dada concreta sobre la 
suposada vulneració comesa, de manera que, tret del que s’assenyala en l’epígraf següent, 
les seves manifestacions es consideren meres sospites mancades de fonament, que no 
permeten inferir que INDRA o el Consorci Hospitalari de Vic van vulnerar el deure de 
confidencialitat o alguna mesura de seguretat respecte de les seves dades personals 
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consignades en la sol·licitud i l’informe de salut adjunt. Consegüentment, es considera que 
els tractaments de dades efectuats per aquestes dues entitats estaven emparats per la base 
jurídica a l’article 6.1.e) de l’RGPD, en relació amb l’article 9.2.h de l’RGPD), i, pel que fa als 
tractaments derivats de la participació del Consorci Sanitari de Vic en el Servei de Valoració 
de la Dependència, també per la base jurídica prevista a l’article 6.1.a) de l’RGPD, en relació 
-pel que fa a les categories especials de dades- amb l’article 9.2.a de l’RGPD). 
 
 
2.3. Sobre el personal avaluador que va acudir al domicili de la persona denunciant. 
 
En tercer i darrer lloc, la persona denunciant es queixa de la persona avaluadora que va 
acudir al seu domicili a l’efecte de recavar informació per efectuar la corresponent valoració 
sobre la seva situació de dependència. En concret, manifesta que la persona que va acudir 
al seu domicili no era titulada en Medicina sinó en Fisioteràpia, que no es va acreditar 
(únicament s’hauria identificat amb el seu DNI), i que va formular preguntes “que no eren de 
la seva competència”. 
 
Al respecte, escau assenyalar que aquests motius de queixa no són, o no directament, 
qüestions que puguin ser constitutives d’una infracció de la normativa de protecció de dades. 
Tot i això, es considera oportú efectuar breument diverses consideracions. 
 
D’una banda, pel que fa a la titulació del personal avaluador, el Departament ha manifestat, 
d’entrada, que les visites que realitza aquest personal al domicili de les persones que 
sol·liciten el reconeixement de la dependència i el dret a prestacions, no són visites 
mèdiques, sinó visites per valorar la situació de dependència, i que dita valoració s’ha 
d’efectuar d’acord amb el que estableix el Reial decret 174/2011 esmentat, que en el seu 
Annex 1 estableix el següent: 
 

“1. L’aplicació del BVD s’ha de fonamentar en els informes corresponents sobre la salut 
de la persona o sobre el seu entorn habitual, així com en la informació obtinguda 
mitjançant l’observació, la comprovació directa i l’entrevista personal d’avaluació portades 
a terme per un professional qualificat i format específicament per a això.” 

 
A continuació, el Departament s’ha remès a la Resolución de 4 de febrero de 2010, de la 
Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en materia 
de órganos y procedimientos de valoración de la situación de dependencia. Aquest Acord 
requereix la titulació de grau per ser personal avaluador, i conté un apartat segon referit a la 
formació específica que s’ha de requerir a les persones avaluadores que apliquin el barem, 
en què s’assenyalen determinades titulacions preferents en l’accés al curs específic, entre 
les que figura la titulació de fisioteràpia, com segueix:  
 

“Segundo. Conocimientos a requerir a las personas valoradoras que apliquen el Baremo. 
 
6. La formación para la cualificación del personal valorador a través de cursos formativos 
de especialización que desarrollen los contenidos que preceden, tendrá como requisito 
de acceso preferente que las personas tengan titulación de medicina, psicología, terapia 
ocupacional, enfermería, fisioterapia y trabajo social. (Anexo I)” 

 
En la mesura que Fisioteràpia és una de les titulacions preferents per accedir al curs de 
formació per a la qualificació com a personal avaluador, no hi ha dubte que és una de les 
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titulacions que pot tenir el personal avaluador que efectua les visites al domicili de les 
persones que sol·liciten el reconeixement de la dependència. 
 
A la vista de l’assenyalat, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, el fet 
que la persona avaluadora que va acudir al domicili de la persona denunciant fos 
fisioterapeuta, i que per tant tingués una de les titulacions que s’assenyalen en l’esmentat 
Acord, porta a concloure que no s’observa en els fets denunciats cap element dels que 
s’infereixi una actuació del Departament constitutiva d’una infracció de la normativa de 
protecció de dades. 
 
D’altra banda, pel que fa a la identificació de la persona avaluadora que hauria acudit al 
domicili de la persona denunciant, l’apartat 3.3 del conveni signat amb el Consorci 
Hospitalari de Vic estableix que: “el/la professional avaluador/a s’identificarà i presentarà una 
credencial, com a avaluador/a de la dependència de la Generalitat de Catalunya”. En el cas 
concret, si, tal com assenyala la persona denunciant, la persona avaluadora es va identificar 
només amb el seu DNI, hauria incomplert aquesta clàusula del conveni. Però aquest 
incompliment, de ser cert, no constituiria per si sol una infracció de la normativa de protecció 
de dades. S’efectua aquesta consideració tenint en compte que la persona denunciant no ha 
qüestionat que la persona que va acudir al seu domicili, i que consegüentment va recollir 
dades personals seves, no formés part de l’equip avaluador assignat, sinó que únicament ha 
qüestionat que no s’acredités degudament. 
 
3. De conformitat amb tot el que s’ha exposat en el fonament de dret 2n, i atès que durant 
les actuacions dutes a terme en el marc de la informació prèvia no s’ha acreditat, en relació 
als fets que s’han abordat en aquesta resolució, cap fet que pugui ser constitutiu d’alguna de 
les infraccions previstes a la legislació sobre protecció de dades, escau acordar el seu arxiu. 
 
L’article 89 de l’LPAC, en consonància amb els articles 10.2 i 20.1 del Decret 278/1993, 
preveu que escau arxivar les actuacions quan en la instrucció del procediment es posa de 
manifest el següent: “a) La inexistència dels fets que puguin constituir la infracció”. 
 
Per tant, resolc:  
 
1. Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP 45/2021, relatives a la Direcció 
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials. 
 
2. Notificar aquesta resolució a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat 
del Departament de Drets Socials i a la persona denunciant. 
 
3. Ordenar la publicació de la resolució al web de l’Autoritat (apdcat.gencat.cat), de 
conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb l’article 14.3 del 
Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, 
un recurs de reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que 
preveu l’article 123 i següents de la Llei 39/2015. També es pot interposar directament un 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8, 
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14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideri 
convenient per defensar els seus interessos. 
 
La directora, 


