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Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment sancionador núm. PS 37/2019, referent al Consorci Sanitari del 

Maresme 

 

 

Antecedents 

 

1. En data 15/12/2018, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 

escrit d’una persona pel qual formulava una denúncia contra l’Institut Català de la Salut (en 

endavant, ICS), amb motiu d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció 

de dades de caràcter personal. En concret, la persona denunciant es queixava d’accessos 

injustificats a la seva història clínica inclosa en fitxers de l’ICS, accessos que -sempre 

segons la persona denunciant- s’haurien produït en el context següent: 

 

- El dia (...)/2018 va acudir a les 8:00 h al centre que Laboratorios (...)per tal que li 

practiquessin una prova d’intolerància (...), el resultat de la qual li fou proporcionat pel 

dit laboratori a les 12:30 h del mateix dia. 

- A les 18:09 d’aquell mateix dia, va rebre una trucada “des del telèfon (...)”, per part 

d’una tècnica de Laboratorios (...)-, qui li va exposar, en paraules de la mateixa persona 

denunciant, el següent: “que hi ha hagut un problema durant la realització de la prova, i 

és que una de les tècniques que m’ha donat l’aparell mesurador de l’hidrogen ho ha fet 

sense guants, saltant- se el protocol. En un primer moment entenc que la prova s’havia 

de repetir (...) al cap de poc, la persona em demana que si podria anar al laboratori en 

algun moment per fer-me uns anàlisis de sang per comprovar «que tot estava bé». I li 
pregunto quina relació té els anàlisis de sang amb la prova de (...)que havia fet al matí. 

La Sra.(...) em diu que «havent vist a la meva petició del metge que jo era VIH positiu, 

han accedit al meu historial de l’Institut Català de la Salut, per comprovar les dades i 

que per aquest motiu, si no em sabia greu, i per la tranquil·litat de la treballadora que 

m’ha fet la prova, passés pel laboratori per fer-me uns anàlisis».” 

 

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 353/2018), 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, la identificació de la persona o persones que en 

poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants que hi concorrien. 

 

3. En aquesta fase d’informació, es va requerir el Servei Català de la Salut (CatSalut) -

entitat que gestiona la història clínica compartida HC3- i l’ICS per tal que informessin sobre 

eventuals accessos el dia (...)/2018 a l’HC3 i a la història clínica de la persona denunciant 

continguda en els fitxers de l’ICS, respectivament. Així mateix se’ls requerí per tal que, 

d’haver-se produït cap accés, justifiquessin les raons del mateix. 
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Al respecte, tant el CatSalut, com l’ICS, van informar que no constava en els seus registres 

respectius cap accés a la història clínica de la persona denunciant el dia controvertit. 

 

4. En data 11/02/2019, es va requerir Laboratorios (...) perquè facilités la següent 

documentació i/o informació: 

 

- Aportés testimoni de la tècnica de Laboratorios (...) identificada per la persona 

denunciant, per tal que aquesta confirmés, desmentís o precisés les manifestacions 

efectuades per la persona denunciant en relació amb l’eventual accés per part de 

Laboratorios (...) al fitxer d’històries clíniques de l’ICS. 

- Indiqués si Laboratorios (...) tenia accés al fitxer d’històries clíniques gestionat per l’ICS, 

o al fitxer d’HC3, gestionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

5. En data 19/02/2019, Laboratorios (...) va donar resposta a aquest requeriment per mitjà 

d’un escrit en què manifestava el següent: 

 

- “(...) com diu la persona afectada, no va haver-hi contacte amb la professional durant la 

realització de la prova, però sí d’aquesta amb la saliva de la persona afectada, per la 

qual cosa es va activar el protocol d’accident de prevenció de riscos laborals de 

LABORATORI (...), atès que el contacte va ser en pell no intacta. El protocol preveu 

que, si la font és coneguda, s’ha de contactar amb el pacient per tal de sol·licitar-li la 

realització d’una analítica que contempla les determinacions d’hepatitis B, hepatitis C i 

VIH. Aquest protocol s’activa sempre que es doni aquest fet amb l’objectiu de protegir 

el treballador” 

- “LABORATORI (...) tenia la informació d’una part de la historia clínica de la persona 

afectada ja que el metge que sol·licita la prova, va incloure a la petició que estava en 

tractament del VIH; (...) aquest és un fet independent atès que sense aquesta 

informació l’actuació hagués estat la mateixa.” 

- “(...) LABORATORI (...) no va accedir, en cap moment, a l’historial clínic de l’ICS de la 

persona afectada (...)” 

- “(...) LABORATORIOS (...) no ha tingut ni té cap tipus d’autorització per accedir a cap 

història clínica de l’ICS o del Departament de Salut de la Generalitat”.  

 

LABORATORIOS (...) acompanyava l’escrit de resposta amb una còpia de la “sol·licitud de 

derivació / interconsulta clínica” expedida el dia (...)/2018 pel Centre Ambulatori 

d’especialitats (...), del Consorci Sanitari del Maresme (en endavant, CSM), en la que 

constava una llista d’antecedents mèdics amb el següent literal: 

 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...)” 
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6. A la vista del contingut de la “sol·licitud de derivació / interconsulta clínica”, expedida pel 

CSM, en data 18/07/2019 es va requerir la dita entitat perquè informés del següent: 

 

- Informés detalladament sobre la finalitat de l’emissió del document “sol·licitud de 

derivació / interconsulta clínica”, així com del circuit que seguiria tal document. 

Confirmés que una de les finalitats és que el/la  pacient el pugui mostrar al servei on 

s’ha d’efectuar la prova que allà se sol·licita, en aquest cas, Laboratorios (...). 

- Exposés les raons de la inclusió en la citada sol·licitud de derivació per sotmetre’s a un 

“test d’intolerància (...)” en el cas de la persona aquí denunciant, de tots i cadascun 

dels antecedents mèdics que allà s’inclouen; indicant, si s’escau, la necessitat 

d’incloure tal antecedent de cara a la prova concreta sol·licitada, respecte de tots i 

cadascun dels antecedents que allà consten.. 

 

7. En data 31/07/2019, el CSM va respondre el requeriment esmentat a través d’escrit en 

què exposava el següent:  

 

- Que “el document és una sol·licitud d’una prova emès des del Centre Ambulatori 

d’Especialitats Mèdiques de (...), gestionat pel Consorci Sanitari del Maresme. La 

sol·licitud es realitza electrònicament des de el programari “eCAP”, programari 

estàndard de quasi tota la atenció primària de Catalunya i molts dels centres 

d’especialitats mèdiques, com és el cas.  

El document és elaborat pel professional intervinent, en aquest cas un metge 

especialista de l’equip de (...), mitjançant l’eina eCAP i complimentant el camps 

necessaris per confeccionar la sol·licitud segons el seu criteri clínic; una vegada 

complimentat aquest document queda registrat en el sistema.  

Una impressió del document es lliurada al pacient per tal que el pugui mostrar al servei 

on s’ha d’efectuar la prova, en aquest cas la prova es realitza al Laboratori de l’Hospital 

de (...). (...) 

Des del Consorci Sanitari del Maresme no es deriven aquest tipus de proves (test 

d’intolerància (...)) a Laboratoris (...) 

El que sí que hem constatat és que el pacient, en aquest cas, no va acudir al Laboratori 

del Hospital de (...) a fer-se aquesta prova. Tot apunta a que si se la va fer a Laboratori 

(...) va ser una decisió voluntària seva”.  

- Que “la informació no és incorporada [a la “sol·licitud de derivació / interconsulta 

clínica”], automàticament pel programa de gestió assistencial (eCAP) sinó que ha estat 

incorporada per part del professional intervinent”.  

- Que la informació que incorpora la sol·licitud de derivació relativa a la malaltia actual i a 

la orientació diagnòstica (des de “deposiciones” fins “probable SII-E”) “pot ser coherent 

que hagi estat facilitada per realitzar la prova d’intolerància (...), fins i tot als efectes de 

determinar el tipus de prova a realitzar dins de les diferents opcions disponibles amb 

aquest objectiu.”  
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- Que, “dit l’anterior, la incorporació dels antecedents, així com del Pla d’Acció no sembla 

que estigui plenament justificada, fins i tot en un cas com aquest en que el document 

no tenia que sortir de l’àmbit del Consorci Sanitari del Maresme”.  

- Que la incorporació de la informació que s’ha identificat com “potencialment 

innecessària en el full de derivació, pot explicar-se per una confusió accidental del 

professional, un error al tractar aquest full de derivació com un full de derivació a un 

altre professional (interconsulta)”.  

- Que, “cal dir, però, que no es tracta d’un document que s’elabori per tal de comunicar-

lo a entitats alienes al Consorci Sanitari del Maresme, i per tant, està realitzat pensant 

que serà visualitzat per personal de laboratori del propi Hospital de (...)”.  

- Que, “des del Consorci Sanitari del Maresme, davant d’aquest requeriment d’informació 

de l’APDCAT, hem iniciat l’adopció de mesures informatives específiques adreçades als 

professionals en relació a com complimentar els fulls de Sol·licitud de Derivació; està 

previst que un cop fetes les accions informatives, aquest sigui un ítem que s’ incorpori 

al document de bones pràctiques de la institució”. 

 

8. A la vista de les investigacions efectuades, en data 11/11/2019 es va dictar resolució 

d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 353/2018 pel que fa a l’ICS, ja que en el marc de la 

dita informació prèvia no es va  acreditar que l’ICS hagués vulnerat la normativa de 

protecció de dades.  

 

D’altra banda, en aquesta mateixa data,  la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades va acordar iniciar un procediment sancionador contra el CSM per una presumpta 

infracció prevista a l’article 83.5.a), en relació a l’article 5.1.c); ambdós del Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27/4, 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).  

 

Aquest acord d’iniciació es va notificar al CSM en data 19/11/2019. 

 

9. A l’acord d’iniciació es concedia a l’entitat imputada un termini de 10 dies hàbils, 

comptadors a partir de l’endemà de la notificació, per formular al·legacions i proposar la 

pràctica de proves que considerés convenients per defensar els seus interessos.  

 

10. En data 04/12/2019, el CSM va presentar un escrit en què reconeix la seva 

responsabilitat en els fets imputats, i demana expressament que “l’expedient passi 

directament a fase de resolució, fent-se innecessari el tràmit de proposta de resolució”. 

 

En aquest mateix escrit, el CSM informava a aquesta Autoritat que, arran la incoació 

d’aquest procediment, s’havien dut a terme dues accions concretes dins la seva 

organització: 

 

- “S’ha informat pels canals corporatius una comunicació específica als professionals 

metges de la organització, (...), en la que es recordarà la necessitat de ser 
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especialment curosos amb el principi de minimització de dades, i en aquest sentit 

insistir que al complimentar les peticions de proves ells han de decidir quines son les 

dades pertinents, adequades i no excessives que cal que siguin conegudes per als 

professionals que hagin de portar-les a terme (...)”. 

- “S’ha afegit al document de Bones Pràctiques de l’Empleat, el qual és d’abast per a tots 

els professionals de la organització: «Tots els professionals han de tenir present el 

principi de minimització de dades, només emprar les estrictament pertinents, 

adequades i no excessives pel cas que ens ocupi (...), a títol d’exemple, davant la 

necessitat de sol·licitar exploracions complementàries, (...) defugint especialment de 

donar informació sobre els antecedents patològics del pacient si aquests no són 

rellevants per a la realització de la consulta o exploració que es demana»”. 

 

Fets provats 

 

En data (...)/2018 el CSM va expedir i lliurar a la persona denunciant, el document 

“Sol·licitud de derivació / Interconsulta clínica”, amb la finalitat que li fos practicada la prova 

consistent en un “test d’intolerància (...)”. Aquesta sol·licitud, quin literal es transcriu a 

l’antecedent 5è in fine, contenia un recull d’antecedents mèdics que en absolut eren 

necessaris per poder practicar la prova esmentada (en concret, els continguts en el 

paràgraf des de “(...)/2018” fins “sin ser efectivo” i la dada recollida al “PLAN (...) 

“Probaremos (...)”). 

 

Fonaments de dret 

 

1. Són d’aplicació a aquest procediment el que preveuen l’LPAC, i l’article 15 del Decret 

278/1993, segons el que preveu la DT 2a de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb els articles 5 i 8 de la Llei 32/2010, la 

resolució del procediment sancionador correspon a la directora de l'Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades. 

 

2. D’acord amb l’article 85.1 de l’LPAC i de conformitat amb el que s’indica a l’acord 

d’iniciació d’aquest procediment, escau dictar aquesta resolució sense una proposta de 

resolució prèvia, atès que l’entitat imputada ha reconegut la seva responsabilitat i això 

implica la terminació del procediment. 

 

3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, relatius al principi de 

minimització de les dades, cal acudir a l’article 5.1.c)  de l’RGPD, que preveu que “Los 

datos personales serán (...) c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación 

con los fines para los que son tratados («minimización de datos»).” 

 

Durant la tramitació d’aquest procediment s’ha acreditat degudament el fet descrit a 

l’apartat de fets provats, que és constitutiu de la infracció prevista a l’article 83.5.a) de 

l’RGPD, que tipifica com infracció la vulneració dels “principios básicos para el tratamiento 
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(…)”, en aquest cas, del principi de minimització de les dades recollit a l’article 5.1.c) de 

l’RGPD a dalt transcrit. 

 

4. L’article 83.7 de l’RGPD disposa que cada Estat membre podrà establir normes sobre si 

es pot imposar multes administratives a autoritats i organismes públics, sense perjudici dels 

poders correctius de l’autoritat control en virtut de l’art. 58.2 de l’RGPD. I afegeix l’article 

84.1 de l’RGPD que els estats membres han d’establir les normes en matèria d'altres 

sancions aplicables a les infraccions d’aquest Reglament, en particular les que no se 

sancionen amb multes administratives de conformitat amb l'article 83.  

 

Al respecte, l’article 21.2 de la Llei 32/2010, determina el següent: 

 

“2. En el cas d’infraccions comeses amb relació a fitxers de titularitat pública, 

el director o directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de 

dictar una resolució que declari la infracció i estableixi les mesures a adoptar 

per a corregir-ne els efectes. A més, pot proposar, si escau, la iniciació 

d’actuacions disciplinàries d’acord amb el que estableix la legislació vigent 

sobre el règim disciplinari del personal al servei de les administracions 

públiques. Aquesta resolució s’ha de notificar a la persona responsable del 

fitxer o del tractament, a l’encarregada del tractament, si escau, a l’òrgan del 

qual depenguin i a les persones afectades, si n’hi ha”. 

 

En aquest mateix sentit, l’art. 46 de l’LOPD (vigent fins a l’entrada en vigor de la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals -LOPDGDD-), disposava que en el cas d’infraccions comeses per les 

administracions públiques, en la resolució en què es declara la infracció procedeix establir 

les mesures que escau adoptar perquè cessin o es corregeixin els efectes de la infracció. 

Aquesta previsió és similar a la de l’article 77 de l’LOPDGDD. 

 

En el present cas, ateses les circumstàncies concurrents, no es considera procedent 

requerir l’adopció de mesures correctores al CSM, ja que, per una banda, els fets que aquí 

es sancionen obeeixen a una confusió accidental d’un professional; i, d’altra banda, el CSM 

ha informat a aquesta Autoritat haver dut a terme accions informatives per evitar que fets 

com els que han donat lloc a la incoació d’aquest procediment es puguin repetir. 

 

 

Resolució 

 

Per tot això, resolc: 

 

1. Amonestar el Consorci Sanitari del Maresme com a responsable d’una infracció prevista 

a l’article 83.5.a) en relació amb l’article 5.1.c), ambdós de l’RGPD. 
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No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat 

amb el que s’ha exposat al fonament de dret 4t. 

 

2. Notificar aquesta resolució al Consorci Sanitari del Maresme. 

 

3. Comunicar la resolució que es dicti al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que 

preveu l’article 77.5 de l’LOPDGDD. 

 

4. Ordenar que es publiqui aquesta 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 els articles 26.2 

de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i 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 imputada 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 preveuen 

l’article 123 i següents de l’LPAC. També 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. 

 

Si l’entitat imputada manifesta a l’Autoritat la seva intenció d’interposar un recurs contenciós 

administratiu contra la resolució ferma en via administrativa, la resolució se suspendrà 

cautelarment en els termes previstos a l’article 90.3 de l’LPAC. 

 

Igualment, l’entitat imputada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient 

per defensar els seus interessos. 

 

La directora, 

http://www.apd.cat/

