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Identificació de l’expedient 
 
Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 267/2021, referent a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya del Departament de Salut 
 
Antecedents 
 
1. En data 05/07/2021, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 
escrit del senyor (...)pel qual formulava una denúncia, amb motiu d’un presumpte 
incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. 
 
En concret, la persona denunciant exposava que, en data 02/07/2021, en el marc d’una 
campanya del Departament de Salut per promoure la vacunació contra la Covid-19, 
l’empresa on prestava serveis li havia ofert la possibilitat de vacunar-se. La persona 
denunciant exposava que, tenint en compte que fins aquella data no s’havia vacunat, tenia la 
sospita que des del Departament de Salut s’hauria fet arribar a l’empresa on treballava les 
seves dades de salut (en concret, la seva manca de vacunació contra la Covid-19), i que fou 
en base a aquesta informació proporcionada indegudament pel Departament de Salut a 
l’empresa, que aquesta li va oferir la possibilitat de vacunar-se.  
 
2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 267/2021), 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 data 06/08/2021 l’Autoritat va adreçar un ofici a la persona denunciant per tal que 
identifiqués l’empresa on prestava els seus serveis, i a la qual, presumptament, el 
Departament de Salut hauria facilitat les seves dades de salut, relacionades amb la 
vacunació contra la Covid-19.  
 
4. En data 12/08/2021, en resposta al requeriment d’informació assenyalat a l’antecedent 
anterior, la persona denunciant va comunicar a l’Autoritat que l’empresa on prestava serveis 
era (...).  
 
5. En aquesta fase d’informació, en data 31/08/2021, es va requerir el Departament de Salut 
perquè confirmés si va proporcionar a (...) informació relativa a l’estat de vacunació dels i les 
treballadores d’aquesta empresa i, en concret, de l’aquí denunciant. Així mateix, també es 
requeria al Departament perquè concretés les circumstàncies en què es va produir tal 
comunicació, així com la base jurídica que hauria donat cobertura al referit tractament de 
dades personals.  
 
6. En data 01/10/2021, atesa la manca de resposta del Departament de Salut, l’Autoritat va 
reiterar-li el requeriment d’informació assenyalat a l’antecedent anterior.  
 
7. En data 07/10/2021, el Departament de Salut va donar resposta al requeriment indicant el 
següent: 

 



 

2/10 

 

“Perquè hi hagi una comunicació de dades entre el Departament de Salut i, en 
 aquest cas, l’empresa del denunciant, s’hauria de disposar d’una base de legitimació 
que ho permetés. Atès que no es disposa de l’esmentada base legitimadora, el 
Departament de Salut no ha efectuat comunicacions de les dades de vacunació de 
cap treballador”.  

 
8. En data 11/10/2021 l’Autoritat va dirigir un escrit a l’empresa (...) perquè informés sobre si 
el Departament de Salut o alguna entitat vinculada, va proporcionar-li informació relativa a 
l’estat vacunal contra la Covid-19 de tot el seu personal o d’alguna persona treballadora de 
l’empresa i perquè, en cas afirmatiu, indiqués la informació que se li va proporcionar, la 
persona que va rebre la informació, la data de la comunicació, i les circumstàncies concretes 
d’aquesta. 
 
9. En data 29/10/2021 (...) va donar resposta a la petició d’informació en els següents 
termes: 
 

“Vam rebre l’oferiment per part de l’Agència de Salut Pública de fer una actuació 
interna per assolir un major nivell de vacunació. Lògicament hi vam accedir. Es volia 
procedir amb molta rapidesa i seguretat, i per aquest motiu es va incidir directament 
sobre aquells que no ho havien fet a partir de la informació que se’ns va aportar. 
Sense cap ànim de pressionar ningú se’ls va informar de la possibilitat, que va tenir 
un seguiment massiu, principalment en la franja de més joves. Per part nostra, les 
gestions es van dur a terme des de l’àrea de persones i, per descomptat, no es 
conserva cap llistat d’aquell moment que, d’altra banda, no tindria cap validesa avui 
atès que hi ha constantment noves incorporacions”.  

 
10. A la vista de la resposta incompleta donada per l’empresa, en data 02/11/2021 l’Autoritat 
li va dirigir novament un escrit per tal que completés la informació que se li havia demanat. 
 
11. En data 10/11/2021 l’empresa de referència va donar resposta a la petició d’informació 
assenyalada a l’antecedent anterior, en els següents termes: 
 

“Us confirmem que vam rebre, procedent de l’ASPCAT, una setmana abans de la 
vacunació que va tenir lloc el 7 de juliol de 2021, la relació del personal actiu en 
aquell moment a l’empresa (inclosos eventuals) indicant aquells que no haurien rebut 
fins a la data la vacunació ni total ni parcial”. 

 
12. En data 29/11/2021 es va requerir el Departament de Salut perquè confirmés si des de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (en endavant, ASPCAT) es va proporcionar a (...) 
un llistat que incloïa la relació de personal que no disposava de la pauta completa de 
vacunació contra la Covid-19. I, en cas afirmatiu, se’l requeria perquè aportés la informació 
relativa a la data en què s’hauria produït la comunicació, les circumstàncies concretes en les 
què es va facilitar la dita informació, i la base jurídica que legitimava aquest tractament de 
dades personals. 
 
13. En data 13/12/2021 el Departament de Salut va demanar l’ampliació del termini atorgat 
per facilitar la informació requerida, atesa la necessitat de gestionar diferents assumptes 
relacionats amb la situació sanitària d’aquell moment, i la complexitat de l’assumpte. 
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14. En data 14/12/2021 l’Autoritat va acordar ampliar el termini atorgat al Departament de 
Salut per donar resposta al requeriment, a l’empara de l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
15. En data 23/12/2021, el Departament de Salut va presentar un escrit a l’Autoritat, que 
acompanyava d’un altre escrit elaborat per la Secretaria de Salut Pública (òrgan al qual està 
adscrita l’ASPCAT), mitjançant el qual informava del següent: 
 

- Que, “(...) en el marc de l’estratègia de vacunació de Catalunya i en un moment 
d’escassetat de vacunes, es va endegar una campanya de vacunació en el sector 
càrnic el qual, per les circumstàncies en què es realitza, havia presentat brots de 
Covid amb una afectació superior a altres entorns laborals. L’operativa de vacunació 
es va dur a terme pel Servei de Salut Pública de Girona Sud de l’ASPCAT (en 
endavant SSP Girona) amb el Servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa 
(...). La relació entre el SSP Girona i l’empresa (...) es va limitar a la sol·licitud del 
cens de treballadors d’acord amb l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril”. 

- Que, “El llistat de persones susceptibles de ser vacunades va ser enviat pel SSP 
Girona a la persona responsable del Servei de prevenció de riscos laborals de 
l’empresa (...). En el marc de la col·laboració d’aquest servei amb la SSP Girona, 
d’acord amb l’article 57 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre de salut pública”.  

- Que, “D’acord amb el que consta en el document adjunt el SSP Girona envia el llistat 
a la persona responsable del Servei de Prevenció de riscos laborals de l’empresa en 
data 1 de juliol de 2021. (...)”  

 
Al respecte, el Departament de Salut invocava els considerants 46 i 52, ambdós 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), i assenyalava que la base jurídica que legitima 
la referida comunicació de dades personals és la prevista a l'article 6.1 e) RGPD, així com 
als apartats g) i i) de l’article 9.2 de l’RGPD. Així mateix el Departament també argumentava 
el següent:  
 

- Que, “La normativa interna sobre la que es fonamenten aquestes circumstàncies en 
relació amb la comunicació efectuada al Servei de prevenció de riscos laborals de 
l’empresa es troba en l’article 57 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre de salut pública 
(...)” 

- Que, “El cens de treballadors de l’empresa proporcionat per aquesta d’acord amb 
allò que preveu l’article 1 del Decret llei 8/2021, de 16 de febrer, es va confrontar 
amb la informació que consta a la Historia Clínica (HC3) en relació amb la vacunació 
per Covid. La confrontació d’informació es va realitzar enviant el SSP Girona el cens 
de treballadors a l’Adjunta de direcció de l’ABS de Cassà de La Selva per tal que 
s’efectués el contrast d’informació, el qual va realitzar l’actuació i va retornar al SSP 
Girona un llistat amb les persones de l’empresa susceptibles de ser vacunades.” 

 
I, en relació amb l’anterior, el Departament de Salut afegia que, la Secretaria de Salut 
Pública té la consideració d’autoritat sanitària i, d’acord amb aquesta condició, l’article 41 de 
la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut li atribueix 
les següents potestats: 
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“1. Las autoridades sanitarias con el fin de asegurar la mejor tutela de la salud de la 
población podrán requerir, en los términos establecidos en este artículo, a los 
servicios y profesionales sanitarios informes, protocolos u otros documentos con 
fines de información sanitaria.  
2. Las Administraciones sanitarias no precisarán obtener el consentimiento de las 
personas afectadas para el tratamiento de datos personales, relacionados con la 
salud, así como su cesión a otras Administraciones públicas sanitarias, cuando ello 
sea estrictamente necesario para la tutela de la salud de la población.  
3. A los efectos indicados en los dos apartados anteriores, las personas públicas o 
privadas cederán a la autoridad sanitaria, cuando así se las requiera, los datos de 
carácter personal que resulten imprescindibles para la toma de decisiones en salud 
pública, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.” 

 
El Departament de Salut també invocava l’article 16.3 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, així com l’article 3.2 a) del Decret llei 48/2020, d’1 de 
desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública, 
per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i de modificació del Decret Llei 
30/2020, de 4 d’agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre.  
 
En darrer terme, l’escrit elaborat per la Secretaria de Salut Pública, que s’acompanyava a 
l’escrit del Departament de Salut recollia, entre d’altres, les següents afirmacions: 
 

- Que, “aquesta campanya es va adreçar a les principals indústries de la carn de 
Catalunya amb un alt volum de treballadors. Aquesta acció responia a l’històric de 
l’evolució epidemiològica de la Covid en aquest tipus d’empreses. Són empreses que 
per la tipologia de l’entorn (condicions d’humitat i temperatura) havien presentat brots 
de Covid amb una afectació superior a altres entorns laborals i que afectaven 
posteriorment a la comunitat relacionada amb els treballadors/es. (…)” 

- Que “Del cens inicial de 377 persones, n’hi havia 194 candidates a vacunació. 
Aquesta xifra permetia fer una estimació més acurada de recursos necessaris. En 
data 01/07/21 el SSP envia el llistat a la persona responsable del Servei de 
Prevenció de riscos laborals de l’empresa en el marc de la col·laboració d’aquest 
Servei amb la Secretaria de Salut Pública (…) A partir d’aquí s’acorda el dia i horari 
en què l’AB es desplaçaria a l’empresa per vacunar les persones que tinguessin 
interès”. 

 
 
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. Com s’ha exposat als antecedents, la persona denunciant es queixava de la comunicació 
de les seves dades de salut (en concret, del seu estat vacunal) des del Departament de 
Salut a l’empresa en la que prestava serveis. Doncs bé, aquests traspàs d’informació es 
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considera que no va contravenir la normativa de protecció de dades en base al que 
seguidament s'exposa.  
 
Com a qüestió prèvia, escau assenyalar que les dades referides a si una persona ha estat 
vacunada, constitueixen dades sobre la seva salut, de conformitat amb l’article 4.15 de 
l’RGPD. Aquest precepte descriu les dades relatives a la salut en els termes que tot seguit 
es reprodueixen: 
 

“datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la 
prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de 
salud” 

 
En relació amb l’anterior, l’article 6 de l’RGPD disposa que el tractament de dades personals 
és lícit sempre que es compleixi, al menys una de les condicions següents: 
 

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos;  

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;  

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra 
persona física;  

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento; 

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos 
por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos 
intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del 
interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el 
interesado sea un niño.  
Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento 
realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. 

 
Per la seva banda, en la mesura en què les dades controvertides fan referència a la identitat 
del personal d’una empresa i a la seva salut, per tal de considerar lícit el tractament aquí 
denunciat, cal comptar amb alguna de les excepcions que preveu l’article 9.2 de l’RGPD, 
que aixequin la prohibició general de tractament contemplada a l’article 9.1 de l’RGPD per 
les categories especials de dades personals.  
 
Pel que aquí interessa, l’article 9.2 RGPD preveu, entre d’altres, les següents excepcions: 
 

“El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias 
siguientes:  
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;  
(…) 
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h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de 
la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o 
tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia 
sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en 
virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y 
garantías contempladas en el apartado 3;  
i) el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud 
pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o 
para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de 
los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los 
derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional,  
y derechos fundamentales del interesado. 
(…) 
 

Al seu torn, la disposició addicional dissetena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. (LOPDGDD), en relació amb 
els tractaments de dades de salut, disposa el següent: 
 

“1. Estan emparats en les lletres g), h), i) i j) de l’article 9.2 del Reglament (UE) 2016/679 
els tractaments de dades relacionades amb la salut i de dades genètiques que regulin les 
lleis següents i les seves disposicions de desplegament: 

 a) La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.  
 b) La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  

c) 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.  
(...) 

 g) La Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública.  
 (…)” 
 
Dels antecedents transcrits se’n desprèn, d’una banda, que l’ASPCAT va recollir les dades 
relatives al cens de treballadors de l’empresa (...)– en el marc d’una campanya de vacunació 
contra la Covid-19 – i, d’altra banda que, en data 01/07/2021, l’ASPCAT va comunicar als 
Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant, SPRL) de la referida empresa, la 
relació del personal que no disposava de la pauta completa de vacunació contra la Covid-19. 
 
Al respecte, escau assenyalar que, d’acord amb l’article 41 de la Llei 16/2003, de 28 de 
maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, les autoritats sanitàries poden 
requerir a persones públiques o privades – com és el cas – les dades de caràcter personal 
que resultin imprescindibles per a la presa de decisions en matèria de salut pública, de 
conformitat amb la normativa de protecció de dades. El mateix precepte disposa l’obligació 
d’aquestes persones de cedir a l’autoritat sanitària en qüestió les dades que es requereixin. 
 
Per la seva banda, la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública (en endavant, 
LGSP) al seu article 33, preveu que l’actuació sanitària en l’àmbit de la salut laboral es 
desenvoluparà de manera coordinada amb els empresaris i els representants dels 
treballadors. I, en relació amb això, assenyala que s’establiran mecanismes de coordinació 
en el cas de pandèmies o crisi sanitàries, per al desenvolupament d’accions preventives i de 
vacunació. També en aquest sentit, la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública (en 
endavant, LSP) al seu article 57 disposa el deure de col·laboració de les entitats privades i 
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particulars amb les autoritats sanitàries i llurs agents, quan sigui necessari per a l’efectivitat 
de les mesures adoptades. 
 
Al seu torn, la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (en endavant, 
LPRL) preveu, d’una banda, el deure de l’empresari de vetllar, en tot moment, per la 
seguretat i salut dels seus treballadors, en tots els aspectes relacionats amb el treball, i, 
d’altra banda, el dret dels treballadors d’obtenir una protecció eficaç en matèria de seguretat 
i salut a la feina. En termes literals, l’article 14.2 de l’LPRL estableix que l’empresari “ha de 
garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats 
amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari ha de 
realitzar la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva a 
l’empresa i l’adopció de totes les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la 
seguretat i la salut dels treballadors (...)”. l, en aquest sentit, l’article 31 de l’LPRL atribueix 
als SPRL les funcions de dur a terme les activitats de prevenció, amb la finalitat de garantir 
una protecció adequada de la seguretat i la salut dels i les treballadores.  
 
Doncs bé, tant la normativa de prevenció de riscos laborals, com la de salut pública, són 
clares quan, d’una banda, preveuen el deure de l’empresari de col·laborar amb les autoritats 
sanitàries i quan, d’altra banda, estableixen la potestat d’aquestes de requerir a persones 
físiques i jurídiques les dades que els resultin imprescindibles per a la presa de decisions en 
matèria de salut pública. D’acord, doncs, amb aquesta normativa, la recollida per part de 
l’ASPCAT del cens de les persones treballadores que li va proporcionar el SPRL de 
l’empresa va ser lícita en base a l’article 6.1.c) de l’RGPD. 
 
Establert l’anterior, cal seguidament analitzar si la comunicació per part de l’ASPCAT al 
SPRL de l’empresa, de les persones treballadores que no tenien la pauta completa de 
vacunació contra la covid-19, fou una actuació conforme amb la normativa de protecció de 
dades. Al respecte, cal portar a col·lació la fonamentació jurídica que es recull al Dictamen 
CNS 38/2021, d’aquesta Autoritat, que, a partir de la interpretació de la Llei orgànica 3/1986, 
de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública, així com de l’LSP, i de 
l’LGSP establia el següent: 

 
“correspon a les autoritats competents en matèria de salut pública de les diferents 
administracions públiques la salvaguarda dels interessos essencials en l’àmbit de salut 
pública i, a tal efecte, l’adopció de les mesures necessàries previstes en aquestes lleis 
per, davant d’una situació d’emergència de salut pública (com la derivada actualment per 
la Covid19), protegir la salut de la població i prevenir-ne el contagi. Essent així, els 
diferents responsables dels tractaments de dades (tant públics com privats) hauran de 
seguir aquestes mesures, i això comportarà, també, si escau, l’habilitació per fer els 
tractaments de dades necessaris, fins i tot quan això suposi un tractament de dades 
relatives a la salut de persones físiques (...)” .  

 
Doncs bé, els articles 1, 2 i 3 de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, estableixen la potestat 
de les autoritats sanitàries, davant de situacions sanitàries d’urgència o necessitat, d’adoptar 
les mesures “de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien 
indicios racionales que permitan suponer al existencia de peligro para la salud debido a la 
situación sanitaria concreta de una persona o grupo de persones o por las condiciones 
sanitarias en que se desarrolle una actividad”. I, respecte el control de malalties 
transmissibles – com ho és la ocasionada pel virus de la Covid-19- l’article 3 de la referida 
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Llei faculta les autoritats sanitàries per adoptar les mesures que es considerin necessàries 
en cas de risc de transmissió.  
 
Al seu torn, l’article 10 de l’LPRL determina que correspon a les administracions públiques 
competents en matèria sanitària, entre d’altres: “a) L'establiment dels mitjans adequats per a 
l'avaluació i el control de les actuacions de tipus sanitari que els serveis de prevenció 
actuants duguin a terme a les empreses. Per fer-ho, han d'establir les pautes i els protocols 
d'actuació, un cop hagin estat escoltades les societats científiques, als quals s'han de 
sotmetre els serveis esmentats”. I Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, el qual estableix a l’article 37 que: “La vigilancia de la 
salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los 
factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y 
Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, y 
de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de 
los agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos específicos en cada caso.” 
 
Així mateix, l’article 55 de l’LSP, en al redacció donada pel Decret 27/2020, de 13 de juliol, 
de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures 
urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19 que, pel que aquí interessa, disposava 
el següent (el subratllat és nostre): 

 
“1. L’autoritat sanitària, per mitjà dels òrgans competents, pot intervenir en les activitats 
públiques i privades per a protegir la salut de la població i prevenir la malaltia. Amb 
aquesta finalitat, pot: 

 (...) 
j) Adoptar mesures de reconeixement mèdic, tractament, hospitalització o control si hi ha 
indicis racionals de l’existència de perill per a la salut de les persones a causa d’una 
circumstància concreta d’una persona o un grup de persones o per les condicions en què 
s’acompleix una activitat. També es poden adoptar mesures per al control de les 
persones que estiguin o hagin estat en contacte amb els malalts o els portadors.  

 
Doncs bé, durant la fase d’informació prèvia, l’ASPCAT ha justificat la necessitat de conèixer 
l’univers a vacunar, en un context d’escassetat de vacunes i “en un moment de poca 
disponibilitat de vacunes en el qual no es podia malmetre ni una sola dosi”. Així mateix, 
també ha assenyalat que la referida campanya de vacunació es va centrar en el sector 
càrnic, en el qual, per les seves condicions de treball particulars, s’hi havien presentat brots 
de Covid-19 amb una afectació superior a d’altres entorns laborals.  
 
Sobre aquestes manifestacions de l’ASPCAT, escau tenir present que, tal com es fa constar 
a la Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
Covid-19 al territori de Catalunya - vigent en el moment dels fets aquí denunciats -, la 
intervenció administrativa en les activitats públiques i privades es considerà necessària per 
afrontar la situació de crisi sanitària, en un context en el què hi havia una transmissió 
comunitària creixent del virus, i una immunitat de grup insuficient. Sumat a l’anterior, escau 
considerar la importància de saber quins treballadors i treballadores no disposaven de la 
pauta completa de vacunació contra la Covid-19, tenint en compte l’elevada incidència de 
transmissió del virus en aquell moment, la possibilitat d’existir col·lectius especialment 
vulnerables sense vacunar, així com les condicions de treball de les empreses de la 
indústria càrnica.  
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D’acord amb l’exposat, la base jurídica que legitimà el tractament de les dades 
controvertides per part de l’ASPCAT fou el compliment d’una missió realitzada en interès 
públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1 e) de 
l’RGPD). Doncs, com s’ha vist, en compliment de la normativa citada de salut pública i de 
prevenció de riscos laborals, les autoritats sanitàries poden establir mecanismes de 
col·laboració amb els SPRL, als efectes de prevenir, en aquest cas, contagis de malalties 
transmissibles. Així mateix, en la mesura que la comunicació es referia a dades de salut, 
escau assenyalar també, la concurrència de les excepcions previstes a l’article 9.2 apartats 
g) i i) de l’RGPD, que habiliten el tractament aquí denunciat.  
 
En darrer terme, no és sobrer assenyalar que el tractament de les referides dades de salut 
va ser proporcionat, ateses en les circumstàncies i l’espai temporal en què es van dur a 
terme -en plena pandèmia-. En aquest sentit la sentència del Tribunal Constitucional 
207/1993 disposava que, per tal de comprovar si una mesura és restrictiva d’un dret 
fonamental, ha de superar el judici de proporcionalitat, definit en els següents termes: “es 
necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: si tal medida es 
susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es 
necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución 
de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y finalmente, si la misma es 
ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés 
general que perjuicios sobre bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en 
sentido estricto)”.  
 
De l’exposat pel Departament de Salut, es desprèn que l’objectiu de la comunicació de les 
dades de vacunació de l’ASPCAT als SPRL de l’empresa va ser actuar de la forma més 
ràpida i eficient possible per tal d’evitar la propagació del virus en un sector en el que hi 
havia una alta incidència de contagis ateses les condicions de treball. Així, no hi ha dubte 
que davant aquest objectiu, la dita comunicació va ser una mesura idònia (permet 
aconseguir l’objectiu proposat), i també necessària i ponderada, ja que l’eventual afectació al 
dret a la protecció de dades de l’aquí denunciant per la comunicació per part de l’ASPCAT 
de les seves dades de vacunació, havia de decaure front l’interès general d’evitar la 
propagació del virus en un moment d’alta incidència i recursos sanitaris escassos, i en el 
que les autoritats sanitàries havien d’actuar amb la màxima celeritat per tal d’evitar els nous 
brots epidèmics.  
 
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 
amb els 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 10.2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, preveu que “(…) no es formularà 
plec de càrrecs i s'ordenarà el sobreseïment de l’expedient i l’arxiu de les actuacions quan 
de les diligències i de les proves practicades, en resulti acreditada la inexistència d’infracció 
o responsabilitat. Aquesta resolució es notificarà als interessats”. I l’article 20.1) del mateix 
Decret determina que procedeix el sobreseïment “a) Quan els fets no són constitutius 
d’infracció administrativa.” 
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Per tant, resolc:  
 
1. Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP 267/2021, relatives a l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut. 
 
2. Notificar aquesta resolució a l’Agència de Salut Pública de Catalunya 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, l’entitat denunciada pot 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, 14 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Igualment, l’entitat denunciada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient 
per defensar els seus interessos. 
 
La directora, 


