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Identificació de l’expedient 

 

Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 402/2021, referent a l’Institut Català 

d’Oncologia 

 

Antecedents 

 

1. En data 07/10/2021,  va tenir entrada a l’Autoritat un escrit pel qual una persona 

formulava una denúncia contra l’Institut Català d’Oncologia (en endavant, ICO), amb motiu 

d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. En 

concret, la persona denunciant posava de manifest els següents fets: “Per segon cop he 

rebut al meu domicili correspondència adreçada a la meva ex-dona, de la qual estic 

divorciat des de l’any 2007. El domicili al que rebo les notificacions ella no hi ha viscut mai. 

No entenc com poden lligar aquest domicili amb ella. Deu haver-hi algun creuament de 

dades, passant per les dades dels fills que tenim en comú?”. La denúncia s’acompanyava 

d’una fotografia del sobre enviat al domicili del denunciant, que permet visualitzar que la 

persona destinatària n’era la senyora (...), de la qual el denunciant n’està divorciat i que, 

segons afirma, mai hauria residit al domicili en qüestió. El sobre conté una referència al 

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, i identifica l’Institut Català 

d’Oncologia com a ens remitent de la informació.   

 

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 402/2021), 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, en data 15/03/2022, es va demanar al denunciant que, als 

efectes de millorar la documentació aportada, en un termini de deu dies hàbils, informés 

sobre la data aproximada de recepció de la correspondència de referència. 

 

4. En data 16/03/2022 la persona denunciant confirma a l’Autoritat la recepció de la 

correspondència al mes de setembre de 2021. 

 

5. En data 17/03/2022 aquesta Autoritat va requerir l’entitat denunciada per tal que 

informés sobre els següents aspectes: 

 

- Base jurídica que legitimi l’enviament de correspondència adreçada a la senyora 

(...) al domicili ubicat a (...).  
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- Exposició d’arguments que justifiquin l’enviament de correspondència adreçada a la 

senyora (...) al domicili de referència. 

 

- Qualsevol altra consideració que estimeu que pot justificar l’enviament de 

correspondència adreçada a la senyora (...) al domicili referit.   

 

6. En data 31/03/2022 va tenir entrada la resposta de l’ICO al requeriment d’informació 

efectuat per aquesta Autoritat. Al respecte, s’informa del següent (el subratllat és 

nostre): 

 

- Que “L’enviament de correspondència es realitza en el marc del Programa de 

Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte del Departament de Salut, impulsat, 

planificat i coordinat pel Pla Director Oncològic. (...) L’Institut Català d’Oncologia – 

ICO – actua com una de les Oficines Territorials de Cribatge a les quals 

s’encomanen funcions de gestió, seguiment i avaluació del Programa al seu territori. 

Una de les tasques incloses en aquest rol és la gestió i enviament d’invitacions a 

una part de la ciutadania, la denominada població diana, per tal que puguin 

participar del programa. (...)  

- Que “Les bases jurídiques que legitimen el tractament a tal fi de les dades a la Sra 

(...), i el consegüent enviament de la invitació per correu ordinari, són les següents: 

Art. 6.1 e) RGPD – Compliment missió realitzada en interès públic o en l’exercici de 

poders conferits al responsable del tractament. Art 9.2 h) RGPD – El tractament és 

necessari per finalitats de diagnosis mèdica, prestació d’assistència o tractament de 

tipus sanitari, o gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària, sobre la base 

del dret de la Unió o dels Estats membres”. 

- Que, “La font principal que proporciona a l’ICO les dades de la població diana és el 

Registre Central d’Assegurats -RCA-. Es tracta d’un fitxer automatitzat que depèn 

del Servei Català de Salut, regulat pel Decret 29/1995, de 10 de gener i per l’Ordre 

SSS/250/2002 d’1 de juliol. Aquest registre permet la identificació única dels 

assegurats del CatSalut, mitjançant el codi d’identificació personal (CIP), la gestió i 

consulta de les seves dades i l’actualització d’aquestes a les unitats proveïdores de 

serveis sanitaris. Entre els usos previstos de RCA, a banda de gestionar la targeta 

sanitària individual mitjançant la identificació, amb un codi personal únic i universal, 

es troba també la localització al territori de les persones i l’assignació d’estructura 

assistencial bàsica. És a dir, que s’envia correspondència a la Senyora (...) pel fet 

que al maig de 2021, moment en què es van extraure les dades del RCA per iniciar 

la campanya de cribatge a la seva zona de residència, ella es trobava adscrita a 

una àrea de salut on la gestió del Programa està encomanada a l’ICO com a oficina 

tècnica. Pel mateix motiu aquestes cartes li arriben concretament al (...) [domicili del 

denunciant] ja que és el domicili que constava designat al RCA en el moment en 

que es va iniciar la ronda d’invitacions a l’ABS”. 

- Que, “El RCA és un fitxer que no gestiona l’ICO, si no que depèn directament del 

Servei Català de la Salut, i al qual la Institució només té accés per a la realització de 
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consultes. Les dades de RCA són principalment proporcionades per les persones 

interessades o la persona que n’exerceix la representació legal o subministrades 

pels centres o professionals que intervenen en la prestació sanitària”.  

 

L’escrit també informa que, amb posterioritat a l’enviament de la correspondència del 

mes de setembre i de novembre de 2021, s’ha tingut constància de la modificació de la 

dada relativa al domicili, de manera que no s’enviarà més correspondència al domicili 

del denunciant, adreçada a la Sra. (...).  

 

Finalment, en l’escrit es fa constar que, arran la denúncia presentada, s’haurien revisat 

totes les vies d’entrada de sol·licituds i no s’hauria identificat cap exercici de drets que 

afecti a la dada relativa al domicili en qüestió.  

 

 

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. 

 

A partir del relat d’antecedents, cal analitzar els fets denunciats objecte de la present 

resolució.  

 

La persona denunciant es queixa perquè, en dues ocasions, hauria rebut correspondència 

al seu domicili, adreçada a la senyora (...).  

 

Per la seva banda, l’ICO ha comunicat a l’Autoritat que la correspondència de referència 

corresponent a la seva ex dona, es va enviar al domicili del denunciant atès que és l’adreça 

que constava informada al Registre Central d’Assegurats (en endavant, RCA), que depèn 

del Servei Català de la Salut, i que és la font de dades que va emprar l’entitat reclamada 

quan va iniciar “la ronda d’invitacions” en aquella àrea bàsica de salut.  

 

Doncs bé, als efectes de discernir si des de l’ICO es va produir una infracció de la 

normativa de protecció de dades, cal tenir presents les disposicions que es mencionen a 

continuació.   

 

L’article 6 apartat e) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 

27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) disposa que el 

tractament és lícit quan és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o 
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en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, entre d’altres 

condicions.   

 

D’altra banda, l’article 9 RGPD prohibeix, entre d’altres, el tractament de dades de salut 

llevat que hi concorri la circumstància següent: “El tractament és necessari per a finalitats 

de medicina preventiva o laboral, d’avaluació de la capacitat laboral del treballador, de 

diagnòstic mèdic, de prestació d’assistència sanitària i social, sobre la base del dret de la 

Unió o dels estats membres o en virtut d’un contracte amb un professional sanitari i sens 

perjudici de les condicions i garanties que preveu l’apartat 3”.  

 

Al respecte, l’article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, relatiu al tractament de dades per obligació legal, 

interès públic o exercici de poders públics, disposa (el subratllat és nostre): 

 

“1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en el 

compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que preveu 

l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de dret de 

la Unió Europea o una norma amb rang de llei, que pot determinar les condicions 

generals del tractament i els tipus de dades objecte d’aquest així com les cessions que 

escaiguin com a conseqüència del compliment de l’obligació legal. Aquesta norma pot 

imposar igualment condicions especials al tractament, com ara l’adopció de mesures 

addicionals de seguretat o d’altres establertes al capítol IV del Reglament (UE) 

2016/679. 2.El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en el 

compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de poders públics 

conferits al responsable, en els termes que preveu l’article 6.1 e) del Reglament (UE) 

2016/679, quan derivi d’una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.” 

 

Doncs bé, com a qüestió prèvia, escau assenyalar que, segons es desprèn dels Estatuts 

de l’ICO, aprovats per l’Acord GOV/24/2015, de 24 de febrer, modificats els anys 2015 i 

2018, l’Institut Català d’Oncologia és una empresa pública que té la condició de mitjà propi 

instrumental i servei tècnic, i que es troba adscrita al Servei Català de la Salut.  

 

Al respecte, la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, a l’article 7.1, 

entre d’altres, disposa que són funcions del Servei Català de la Salut:  

 

d) La gestió i l’execució de les actuacions i els programes institucionals en matèria de 

promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària i sòcio-

sanitària i rehabilitació.   

 

Així mateix, l’apartat segon de l’article 7, preveu que, per a la gestió i l’execució de 

programes institucionals de prevenció de malalties, el Servei Català de la Salut pot 

desenvolupar les funcions encomanades directament, per mitjà dels òrgans o els 

organismes que siguin competents o puguin crear-se a aquest efecte, si escau.  
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Doncs bé, en el marc d’aquesta fase d’informació prèvia, ha quedat acreditat que l’ICO va 

remetre la correspondència de referència, en exercici de les seves funcions de gestió, 

seguiment i avaluació del Programa de prevenció referit a l’antecedent primer, i que 

l’adreça de la persona destinatària de la correspondència s’haurien obtingut del RCA. Així 

mateix, i segons ha informat l’entitat reclamada, les dades que consten al RCA s’obtenen, 

principalment, de les persones interessades o dels centres o professionals que intervenen 

en la prestació sanitària.  

 

De tot l’exposat se’n desprèn que, la persona denunciant va rebre correspondència de la 

Sra. (...) al seu domicili, atès que al RCA, que depèn del Servei Català de la Salut, hi 

constava aquesta adreça als efectes de les notificacions a efectuar a la Sra. (...). I, tenint en 

compte que, segons ha confirmat l’ICO, ni és el titular d’aquest Registre, ni ha rebut cap 

sol·licitud que faci referència al domicili en qüestió o a la Sra. (...), aquesta Autoritat no 

aprecia cap tractament il·lícit de dades personals per part de l’entitat reclamada.  

 

 

2. De conformitat amb tot el que s’ha exposat en el fonament de dret 1r, 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 402/2021, relatives a l’Institut Català 

d’Oncologia.  

 

2. Notificar aquesta resolució a l’Institut Català d’Oncologia 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 
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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, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideri 

convenient per defensar els seus interessos. 

 

La directora, 

 
 
 


