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Identificació de l’expedient 
 
Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 245/2022, referent al Consorci Sanitari 
Integral 
 
Antecedents 
 
1. En data 02/07/2022, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 
escrit d’una persona pel qual formulava una denúncia contra el Consorci Sanitari Integral (en 
endavant, CSI), amb motiu d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de 
dades personals. 
 
En concret, la persona denunciant exposava que, en data 04/03/2022 s’hauria accedit 
injustificadament a la seva història clínica des del Centre d’Atenció Primària Sagrada Família 
(CAP) -gestionat pel CSI-, ja que aquell dia no havia acudit a consulta en el citat centre, i 
afegia que sospitava que aquest accés s’hauria pogut dur a terme per part de l’entitat per tal 
d’adoptar determinades decisions respecte la seva contractació com a professional 
d’infermeria.   
 
La persona denunciant aportava diversa documentació relativa als fets denunciats. En 
concret, adjuntava l’escrit, de data 22/06/2022, que el CSI li havia dirigit en resposta a una 
prèvia petició. En aquesta resposta, es facilitava a la persona denunciant la relació dels 
accessos a la seva història clínica, especificant el dia, hora, perfil professional del personal i 
lloc d’accés, i es conclou “que no se ha producido ningún acceso indebido o ilegítimo”. Entre  
la relació d’accessos a la història clínica, tots ells realitzats dels del CAP Sagrada Família,  
s’inclou aquell que és objecte de denúncia, realitzat en data 04/03/2022, a les 13:14 hores, 
per una persona amb la categoria professional d’infermer/a. 
 
2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 245/2022), 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 19/07/2022 es va requerir l’entitat denunciada 
perquè informés, entre d’altres qüestions, sobre la justificació de l’accés a la història clínica 
de l’aquí denunciant que havia estat objecte de denúncia.  
 
4. En data 25/07/2022, el CSI va respondre el requeriment esmentat a través d’un escrit en 
què exposava el següent:  
 
- Que, “l’accés troba emparament adequat en la Disposició addicional dissetena a la Llei 

orgànica 2/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, en relació amb l’article 9.2 h) del Reglament (UE) 2016/679. Segons la 
informació disponible, l’accés qüestionat es va produir en el context de la gestió i el 
seguiment de la vacunació anti Covid-19 per part de l’equip d’infermeria del CAP Sagrada 
Família adscrit al Consorci Sanitari Integral i, precisament, en les tasques d’actualització 
de les dades de vacunació.“ 



 

2/3 

 

- Que, “respecte dels treballadors del CSI, les dades de vacunació s’incorporen al 
programa de Salut laboral PREVEN (confidencial pel treballador). No s’hi aboquen 
automàticament des del programa de l’Estació clínica d’Atenció Primària (ECAP) i tampoc 
des del programa de vacunació del CSI, que és on es consignen, sinó que cal introduir-
les manualment a partir de la revisió de les dades que contenen els programes indicats. 
(...) L’accés qüestionat s’inscriu en el procés de revisió indicat. Es fa precís que la revisió 
de les dades referents a la persona denunciant estava justificada en la seva condició de 
treballador del CSI, de la que havia cessat recentment”.  

 
 
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. 
 
La persona denunciant es queixava d’un presumpte accés indegut a la seva història clínica, 
efectuat en data 04/03/2022. Al respecte, afegia que aquest accés s’hauria pogut dur a 
terme per part del CSI, amb la finalitat d’adoptar determinades decisions, sobre la seva 
contractació com a personal d’infermeria.  
 
Per la seva banda, l’entitat denunciada ha argumentat que l’accés de referència es va dur a 
terme per una persona professional del servei d’infermeria, en el context de la gestió i el 
seguiment de la vacunació contra la Covid-19 del personal de l’entitat -com era el cas de la 
persona denunciant-, amb la finalitat d’actualitzar les dades de vacunació. 
 
Doncs bé, a banda de les manifestacions de l’ara denunciant, no es disposa de cap altre 
element que permeti corroborar el caràcter indegut de l’accés a la història clínica objecte de 
denúncia. Per contra, tal com s’ha avançat, el CSI ha argumentat de manera raonada i 
suficient que l’accés es va dur a terme, per part d’una persona autoritzada, amb la finalitat 
d’actualitzar informació relativa a la vacunació contra la Covid-19 del seu personal, del qual 
havia format part la persona denunciant fins a dates recents.   
 
Així les coses, resulta aplicable el principi de presumpció d’innocència, previst a l’article 53.2 
b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que reconeix el dret “a la presumpció de no-existència de 
responsabilitat administrativa mentre no es demostri el contrari”.  
 
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. 
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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: “b) Quan els fets no estiguin acreditats ”. 
 
Per tant, resolc:  
 
1. Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP 245/2022, relatives al Consorci 
Sanitari Integral. 
 
2. Notificar aquesta resolució al Consorci Sanitari Integral 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, 
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 considerin 
convenient per defensar els seus interessos. 
 
La directora, 


