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Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment sancionador núm. PS 51/2021, referent a la Fundació Hospital 

de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. 

 

 

Antecedents 

 

1. En data 24/09/2020, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 

escrit d’una persona pel qual formulava denúncia contra la Fundació Hospital de Palamós-

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (en endavant, FHP-SSIBE), amb motiu d’un 

presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. En concret, 

la persona denunciant exposava que, en data (...)/2020, la FHP-SSIBE va enviar un correu 

electrònic als pares i mares que tenien fills o filles que podien estar afectats per la COVID-

19, sense utilitzar l’opció de còpia oculta. 

 

La persona denunciant aportava còpia del correu electrònic objecte de denúncia, enviat a 

14 persones, a través del qual s’adjuntava l’enquesta i la llista de contactes que havien de 

portar els progenitors de les nenes el dia en què es realitzés la prova PCR a aquestes; així 

com altra informació al respecte. 

  

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 296/2020), 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 25/01/2021 es va requerir l’entitat denunciada 

perquè informés, entre d’altres, sobre els motius pels quals en l’enviament electrònic abans 

esmentat no es va utilitzar l’opció de còpia oculta. 

 

4. En data 08/02/2021, la FHP-SSIBE va respondre el requeriment esmentat a través 

d’escrit en què exposava, entre d’altres, el següent: 

 

- Que els motius pels quals l’enviament del correu electrònic al que fa referència 

l’expedient es deu a un error humà provocat pel coneixement deficient de les 

tecnologies TIC per part de la treballadora emissora del correu. 

- Que el procés de reclutament de la treballadora que va enviar el correu, com a Gestora 

COVID, va tenir lloc en un context d’emergència sanitària (fou contractada el (...)). 

- Que el contracte de treball subscrit amb aquesta treballadora, incloïa un seguit de 

clàusules addicionals, entre les quals, les següents: 

o La “Clàusula contractual d’ús de mitjans i utillatges”, on es feia constar que “Les 

persones autoritzades per entrar a la xarxa informàtica, facin servir un compte de 
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correu corporatiu i/o que tinguin accés a Internet, són responsables de la seva bona 

utilització”. 

o La “Clàusula contractual confidencialitat”, on es feia constar que “Tota la informació 

i tota la documentació que es pugui generar o que sigui lliurada per l’empresa per 

raó del desenvolupament de la relació laboral és de caràcter reservat i confidencial 

d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

normativa de desenvolupament i condordant. Per tant el/la treballador/a haurà de 

respectar en tot moment el sigil professional que exigeix l’esmentat caràcter reservat 

i confidencial i s’haurà d’abstenir d’accions que puguin lesionar aquesta condició. 

Qualsevol actuació del/la treballador/a que infringeixi el deure de confidencialitat 

establert anteriorment, tindrà la consideració de falta laboral molt greu sense 

perjudici d’altres responsabilitats”. 

- Que per accedir per primera vegada als sistemes informàtics de la FHP-SSIBE cal que 

prèviament s’accedeixi als següents documents: Manual d’acollida institucional, Manual 

de bones pràctiques i la Guia del servidor de correu electrònic Zimbra. 

- Que en el marc de la tramitació de l’incident de seguretat, la treballadora va manifestar 

que havia accedit als dits documents, si bé fent una lectura ràpida fixant-se únicament 

en allò que esta de forma destacada, ja fos en negreta o amb majúscula. 

- Que en el Manual d’acollida institucional (en concret, en l’apartat “Tecnologies de la 

informació”) s’indica que “Quan es vulgui enviar (o reenviar) un missatge a múltiples 

destinataris és millor posar les adreces en CCO (Còpies Carbó Ocultes) de manera que 

queden ocultes per als altres receptors, per evitar que algú en faci un ús inadequat, i en 

tot cas no autoritzat. També convé esborrar totes les adreces que pugui haver en el cos 

del text d’un missatge rebut abans de reenviar-lo”. 

- Que a la Guia ràpida del servei de correu electrònic Zimbra (en concret, a l’apartat 

“Usando el correo electrónico”) s’exposa que “Si quiere habilitar el campo para copia 

oculta (CCO) toque la opción “Mostrar Campo CCO”.” 

- Que quan la treballadora esmentada es va incorporar al seu lloc de treball, se li va 

facilitar una formació en què es va posar èmfasi en el fet que les dades personals no 

podien ser cedides a terceres persones; se li va facilitar una guia per a Gestors Covid 

elaborada pel CatSalut en què s’indicava que en el desenvolupament de l’entrevista s’ha 

d’informar al pacient que “Les dades que ens faciliteu són confidencials”; se la va 

informar que a la intranet es podia descarregar la Guia d’acollida del personal 

d’admissions d’atenció primària i consultar el document de seguretat vigent en aquell 

moment; i se li van donar instruccions relatives a la confidencialitat de les dades 

personals objecte de tractament i específicament sobre l’ús del correu electrònic. 

- Que malgrat l’anterior, aquesta treballadora va enviar el correu objecte de denúncia a 

una pluralitat de destinataris sense còpia oculta perquè desconeixia l’existència 

d’aquesta opció del servidor de correu electrònic Zimbra. 

- Que la treballadora va manifestar que disposava d’un correu electrònic personal però 

que desconeixia l’existència de l’opció de còpia oculta. 

- Que es conclou que l’enviament del correu electrònic en qüestió es va fer sense utilitzar 

l’opció de còpia oculta pel baix coneixement que la treballadora disposava de les 

tecnologies TIC en general i en particular del servidor del correu electrònic Zimbra. 
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- Que l’error comès no pot atribuir-se (almenys de forma exclusiva) a la treballadora que 

materialment va efectuar l’enviament del correu, sinó que la FHP-SSIBE ha d’assumir 

també la seva responsabilitat per ser qui en definitiva va escollir a la treballadora, 
malgrat les circumstàncies extremes que van concórrer en el reclutament, contractació i 

incorporació al lloc de treball de la treballadora. 

- Que la treballadora ja havia iniciat (en el moment de respondre el requeriment) un curs 

de formació sobre protecció de dades i seguretat de la informació i que faria un altre 

curs sobre les eines informàtiques de l’entitat, entre les quals, el servidor de correu 

electrònic Zimbra. 

- Que les adreces de correus electrònics que figuren a l’enviament del correu electrònic 

objecte de denúncia, no són de pacients de la FHP-SSIBE. 

- Que les adreces electròniques foren facilitades per la titular d’un centre de (...) en el que 

s’anava a realitzar un cribratge als nens i nenes d’aquella activitat; i corresponien als 

seus pares i mares. En aquell correu se’ls indicava el dia, hora i lloc en què havien de 

portar als seus fills a fer la PCR, així com que haurien de lliurar el formulari que 

s’adjuntava emplenat. 

- Que s’ha fet un treball de camp consistent en visualitzar correus electrònics enviats per 

la treballadora en qüestió i tres Gestors Covid més, tant anteriors al dia (...)/2020 (data 

de l’enviament del correu objecte de denúncia) com posteriors a dita data. El resultat és 

que en l’exercici de les funcions pròpies dels Gestors Covid, aquests no envien mai 

correus electrònics a més d’un destinatari. Per tant, el cas objecte de denúncia és 

excepcional. 

- Que pel que fa a l’enviament de correus electrònics amb més d’un destinatari per part 

de la resta del personal de la FHP-SSIBE, s’ha comprovat que l’ús de la opció de la 

còpia oculta és l’habitual. 

- Que el 06/10/2020 es va aprovar la “Política per a la Governança de les dades del Grup 

SSIBE” i el 21/10/2020 la nova “Normativa de Compliment en matèria de Protecció de 

Dades Personals”, la qual ha adaptat els protocols i clàusules de l’entitat al nou marc 

normatiu de protecció de dades. 

- Que els dies 16/11/2020 i 17/11/2020, la FHP-SSIBE va realitzar auditoria externa en 

matèria de protecció de dades personal, dins de les mesures de responsabilitat activa 

que porta a terme. 

 

L’entitat denunciada adjuntava a l’escrit documentació diversa. 

 
5.En data 18/10/2021, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar 

iniciar un procediment sancionador contra la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de 

Salut Integrats Baix Empordà per una presumpta infracció prevista a l’article 83.5.a), en 

relació a l’article 5.1.f); tots ells 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). 

Aquest acord d’iniciació es va notificar a l’entitat imputada en data 22/10/2021. 
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6. A l’acord d’iniciació es concedia a l’entitat imputada un termini de 10 dies hàbils per 

formular al·legacions i proposar la pràctica de proves que considerés convenients per 

defensar els seus interessos.  

 

7. En data 08/11/2021, la FHP-SSIBE va formular al·legacions a l’acord d’iniciació. 

 

L’entitat imputada aportava amb el seu escrit la còpia del document que certifica que la 

FHP-SSIBE és una entitat adherida al “Codi tipus de protecció de dades personals de la 

Unió Catalana d’Hospitals” des de l’any 2002, i la còpia del certificat d’assistència de la 

treballadora que va enviar el controvertit correu electrònic a la “Formació en protecció de 

dades de caràcter personal i seguretat de la informació”, de data 08/11/2021.  

 

8. En data 01/02/2022, la persona instructora d’aquest procediment va formular una 

proposta de resolució, per la qual proposava que la directora de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades, imposés a la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats 

Baix Empordà la sanció consistent en una multa de 1.500.- euros (mil cinc-cents euros), 

com a responsable d’una infracció prevista a l’article 83.5.a) en relació amb l’article 5.1.f), 

ambdós de l’RGPD  

 

Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 04/02/2022 i es concedia un termini 

de 10 dies per formular al·legacions. 

 

9. En data 08/02/2022, l’entitat imputada va pagar per avançat 900.- euros (nou-cents 

euros), corresponents al pagament de la sanció pecuniària que la persona instructora 

proposava en la proposta de resolució, una vegada aplicades de forma acumulada les 

dues opcions de reduccions previstes a l’article 85 de la Llei 39/2015. 

 

10. En data 16/02/2022, l’entitat imputada va presentar un escrit en què reconeix la seva 

responsabilitat en els fets imputats i comunica el pagament voluntari avançat de la sanció 

pecuniària, un cop aplicades de forma acumulada les dues reduccions corresponents.  

 

 

Fets provats 

 

En data (...)/2020, una Gestora Covid de la FHP-SSIBE va enviar un missatge de correu 

electrònic a 14 persones destinatàries en relació a la prova PCR que havien de realitzar els 

seus fills i filles (usuaris/es d’un centre de (...)). 

 

Aquest missatge de correu electrònic es va enviar sense emprar l’eina o l’opció de còpia 

oculta, la qual cosa va propiciar que totes les persones destinatàries del dit correu 

accedissin a l'adreça de correu electrònic de la resta de les persones a les qui es dirigia el 

missatge i que coneguessin la informació relativa a que els seus fills o filles havien de 

sotmetre’s a una prova PCR. 
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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. 

 

El tractament de dades denunciat recau dins l’àmbit competencial de l’Autoritat en virtut de 

l’article 3.f) de la Llei 32/2010, en la mesura que la FHP-SSIBE és una entitat pertanyent al 

sistema integral d’utilització pública de Catalunya- SISCAT- (Decret 196/2010), i en aquest 

sentit, presta serveis de salut pública concertats amb el Servei Català de la Salut.  
 

2. De conformitat amb l’article 85.3 de l’LPAC, tant el reconeixement de responsabilitat com 

el pagament voluntari avançat de la sanció pecuniària proposada comporten l’aplicació 

d’unes reduccions. L’efectivitat d’aquestes reduccions està condicionada al desistiment o 

la renúncia de qualsevol acció o recurs per la via administrativa contra la sanció. Per a 

ambdós casos, els apartats 1 i 2 de l’article 85 de l’LPAC preveuen la terminació del 

procediment. 

 

Encara que va presentar al·legacions a l’acord d’iniciació, l’entitat imputada no ha formulat 

pròpiament al·legacions a la proposta de resolució, ja que l’escrit presentat és un 

comunicat on reconeix la responsabilitat dels fets imputats i, en relació amb això, informa 

que ja ha procedit al pagament voluntari avançat de l’import de la sanció resultant, un cop 

aplicat el percentatge de deducció corresponent a l’aplicació de forma acumulada de les 

dues opcions de reducció previstes a l’article 85.3 de l’LPAC. Tot i això, es considera 

oportú reiterar a continuació el més rellevant de la resposta motivada que la persona 

instructora va donar a les al·legacions davant l’acord d’iniciació.  

 

Com a premissa, cal assenyalar que l’entitat invocava la seva condició d’entitat adherida, 

des de l’any 2002, al “Codi tipus de protecció de dades personals de la Unió Catalana 

d’Hospitals”. A partir d’aquí, les al·legacions formulades contra l’acord d’iniciació no són 

al·legacions en sí mateixes tendents a desvirtuar la realitat dels fets que van motivar la 

incoació del procediment ni la qualificació jurídica establerta a l’acord d’iniciació, sinó que 

es remeten, en termes generals, a la resposta que va donar l’entitat al requeriment 

d’aquesta Autoritat en la fase d’informació prèvia, i se centren, principalment, a exposar les 

mesures correctores implementades per tal d’evitar que fets similars als provats es 

repeteixin, així com per pal·liar els perjudicis que s’hagin pogut ocasionar.  

 

En aquest sentit, l’entitat exposa que, com a mesura específica, s’ha inclòs dins l’itinerari 

formatiu de la treballadora, formació específica sobre l’ús de l’aplicació “Zimbra” (sistema 

de correu electrònic de l’entitat) i sobre protecció de dades de caràcter personal i 

seguretat de la informació. Així mateix, l’entitat ha realitzat un anàlisi de riscos del qual n’ha 

resultat la necessitat d’implementar mesures de seguretat com dotar als seus gestors Covid 
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de l’aplicació per a fer enviaments xifrats, i reforçar la seva formació en matèria de 

tractament de dades de caràcter personal. També, exposa que ha encarregat l’elaboració 

d’una proposta de modificació del document “Normativa de compliment en matèria de 

protecció de dades personals del grup SSIBE” que inclogui la possibilitat de sotmetre’s a 

mecanismes de resolució alternativa de conflictes en els supòsits de controvèrsies amb els 

usuaris de l’entitat. A l’últim, informa que s’ha adreçat a l’aquí denunciant per disculpar-se 

pels fets denunciats, i que té previst enviar-li un segon missatge per informar-lo sobre els 

canvis implementats en el tractament de les dades per part dels Gestors COVID i sobre el 

resultat del present expedient sancionador, així com, per lamentar el perjudici que se li pot 

haver causat i agrair-li la seva contribució en la millora del sistema. 

  

A la proposta de resolució, aquesta Autoritat valora positivament les mesures adoptades 

per l’entitat, que faciliten que els gestors Covid ampliïn la seva formació amb matèria de 

tractament de dades, i en concret, en l’adequat ús del correu electrònic, però assenyala 

que l’adopció de les diferents mesures no desvirtua els fets imputats ni la seva qualificació 

jurídica. 

 

D’altra banda, atès que l’entitat es remet en termes generals a la resposta que va donar al 

requeriment d’informació d’aquesta Autoritat, en la qual concloïa que la causa del 

controvertit enviament del correu electrònic havia estat “un error humà” de la treballadora 

que el va enviar, a la proposta de resolució s’escau assenyalar, que aquesta Autoritat ha 

recordat en diverses resolucions (per totes, la resolució del procediment sancionador núm. 

PS 52/2012, citada també per l’entitat en el seu escrit d’al·legacions) la doctrina 

jurisprudencial sobre el principi de culpabilitat, tant del Tribunal Suprem, com del Tribunal 

Constitucional. D’acord amb aquesta doctrina, la potestat sancionadora de l’Administració, 

en tant que manifestació del “ius puniendi” de l’Estat, es regeix pels principis del dret 

penal, i un dels seus principis és el de culpabilitat, incompatible amb un règim de 

responsabilitat objectiva sense culpa. En aquest sentit, el Tribunal Suprem en diverses 

sentències, entre les quals les de 15/04/2016 i 24/11/2011, es remet a la doctrina del 

Tribunal Constitucional quan cita textualment “no cabe en el ámbito sancionador 

administrativo la responsabilidad objetiva o sin culpa, doctrina que se reafirma en la 

sentencia 164/2005, de 20 de junio de 2005, en cuya virtud se excluye la posibilidad de 

imponer sanciones por el mero resultado, sin acreditar un mínimo de culpabilidad, aun a 

título de mera negligencia”. En aquest sentit, considera que per atribuir la responsabilitat 

per les infraccions comeses al seu autor, cal que concorri l’element de culpa, dins del qual 

hi té cabuda les accions o omissions comeses per “mera negligència”.  

 

A aquest respecte, assenyalar que la negligència no exigeix un clar ànim d’infringir, sinó 

que radica precisament en el descuit, i en aquest cas concret, en la manca d’atenció 

exigible de l’entitat en el compliment del deure de confidencialitat a què es refereix l’article 

5.1.f) de l’RGPD. En aquest punt convé posar en relleu que el deure de diligència és màxim 

quan es fan activitats que afecten drets fonamentals, com és el dret a la protecció de 

dades personals. Certament, en el present cas, l’enviament del controvertit correu 

electrònic sense emprar l’opció de còpia oculta, va comportar un tractament de dades que 
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va vulnerar el principi de confidencialitat de les dades personals dels afectats, doncs va 

permetre que tots els destinataris del dit correu electrònic poguessin conèixer les adreces 

electròniques particulars de la resta de destinataris, i, alhora, coneguessin informació 

relativa a que els seus fills o filles havien de sotmetre’s a una prova PCR. 

 

3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, cal acudir a l’article 5.1.f) de 

l’RGPD, que preveu que les dades personals seran “tratados de tal manera que se 

garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el 

tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, 

mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas”. 

 

Per la seva banda, l’article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD) regula el deure de 

confidencialitat en els següent termes: 

 

“1. Els responsables i encarregats del tractament de dades així com totes les 

persones que intervinguin en qualsevol fase d’aquest estan subjectes al 

deure de confidencialitat a què es refereix l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 

2016/679. 

2. L’obligació general que assenyala l’apartat anterior és complementària 

dels deures de secret professional de conformitat amb la seva normativa 

aplicable. 

3. Les obligacions que estableixen els apartats anteriors es mantenen encara 

que hagi finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del 

tractament.” 

 

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 la vulneració dels “principios básicos del tratamiento, incluidas las 

condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9”, entre els quals es 

contempla el principi d’integritat i confidencialitat (art. 5.1.f RGPD). 

 

La conducta que aquí s’aborda s’ha recollit com a infracció molt greu a l’article 72.1.i) de 

l‘LOPDGDD, en la forma següent:  

 

“i) La vulneració del deure de confidencialitat que estableix l’article 5 

d’aquesta Llei orgànica.” 

 

 

4. Al tractar-se FHP-SSIBE, d’una entitat de dret privat, resulta d’aplicació el règim 

sancionador general previst a l’article 83 de l’RGPD. 

 

L’article 83.5 de l’RGPD preveu per a les infraccions allà previstes, se sancionin amb una 

multa administrativa de 20.000.000 d’euros com a màxim, o tractant-se d’una empresa, 
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d’una quantia equivalent al 4% com a màxim del volum de negoci total anual global de 

l’exercici financer anterior, optant-se per la de major quantia. Això, sens perjudici que, amb 

caràcter addicional o substitutiu, es puguin aplicar les mesures previstes a les diccions a) a 

h) i j) de l’article 58.2 RGPD. 

 

En el present cas, tal com exposava la persona instructora en la proposta de resolució, 

escau descartar la possibilitat substituir la sanció de multa administrativa per la sanció 

d’amonestació prevista a l’article 58.2.b) RGPD, atès que es considera que l’entitat, situada 

en el sector de l’atenció sanitària, ha de conèixer i tenir cura de gestionar adequadament el 

tractament de les dades personals en tots els seus àmbits d’actuació. 

 

Un cop descartat que procedeixi substituir la sanció de multa administrativa per una 

amonestació, correspon determinar la quantia de la multa administrativa que correspon 

imposar. Segons el que estableixen els articles 83.2 RGPD i 76.2 LOPDGDD, i també de 

conformitat amb el principi de proporcionalitat consagrat a l’article 29 de la Llei 40/2015, tal 

com indicava la persona instructora en la proposta de resolució, escau imposar la sanció 

de 1.500 euros (mil cinc-cents euros). Aquesta quantificació de la multa es basa en la 

ponderació entre els criteris agreujants i atenuants que a continuació s’indiquen.  

 

Com a criteris atenuants, s’observa la concurrència de les causes següents: 

 

- La naturalesa, gravetat i duració de la infracció, tenint en compte la naturalesa i l’abast 

del tractament i el número d’afectats i el nivell de danys i perjudicis causats (art.83.2.a 

RGPD).  

- La manca d’intencionalitat (art. 83.2.b RGPD) . 

- Les mesures adoptades pel responsable del tractament per tal de pal·liar els eventuals 

danys i perjudicis patits pel interessats, atès que de forma proactiva es va adreçar a 

l’aquí denunciant per disculpar-se per l’enviament del correu, així com el compromís 

adoptat d’enviar-li un nou correu electrònic amb els termes exposats en el fonament de 

dret 2on (art. 83.2.c RGPD). 

- La manca de infraccions comeses amb anterioritat per la FHP-SSIBE (art. 83.2.e RGPD). 

- La categoria de les dades personals afectades per la infracció –no es té constància que 

afectés a categories especials de dades, doncs en el text del missatge del correu 

electrònic únicament s’informava a les famílies sobre la documentació que havien 

d’entregar el dia de la prova PCR– (art. 83.2.g RGPD).  

- L’adhesió de l’entitat al “Codi tipus de protecció de dades personals de la Unió 

Catalana d’Hospitals” des de l’any 2002 (art.83.2.j RGPD). 

- La manca de beneficis com a conseqüència de la comissió de la infracció (art. 83.2.k 

RGPD i 76.2.c LOPDGDD). 

- Les mesures adoptades per l’entitat per tal d’evitar que fets com els aquí provats es 

puguin repetir, així com l’encàrrec de modificar el document “Normativa de compliment 

en matèria de protecció de dades personals del grup SSIBE” per incloure la possibilitat 

que l’entitat se sotmeti a mecanismes de resolució alternativa de conflictes en els 
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supòsits de controvèrsies amb els usuaris de l’entitat (art.83.2.k RGPD i 76.2.h 

LOPDGDD). 

 

 

 

Per contra, com a criteris agreujants, cal tenir en compte els següents elements:  

 

- La vinculació de l’activitat de l’infractor amb la pràctica de tractaments de dades 

personals (art. 83.2.k RGPD i 76.2.b LOPDGDD).  

 

5. D’altra banda, de conformitat amb l’article 85.3 de l’LPAC i tal com s’avançava a l’acord 

d’iniciació, si abans de la resolució del procediment sancionador l’entitat imputada reconeix 

la seva responsabilitat o fa el pagament voluntari de la sanció pecuniària, escau aplicar una 

reducció del 20% sobre l’import de la sanció provisionalment quantificada. Si hi concorren 

els dos casos esmentats, la reducció s’aplica de forma acumulada (40%). 

 

Com s’ha avançat, l’efectivitat de les reduccions esmentades està condicionada al 

desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs per la via administrativa contra la 

sanció (art. 85.3 de l’LPAC, in fine). 

 

Doncs bé, tal com s’ha indicat en els antecedents, per mitjà d’escrit de 16/02/2022, l’entitat 

imputada ha reconegut la seva responsabilitat. Així mateix, en data 08/02/2022 ja havia 

abonat de manera avançada 900 euros (nou-cents euros), corresponents a la quantia de la 

sanció resultant un cop aplicada la reducció acumulada del 40%. 

 

6. Davant la constatació de les infraccions previstes a l’art. 83 de l’RGPD en relació amb 

fitxers o tractaments de titularitat privada, l’article 21.3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, 

de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, faculta la directora de l’Autoritat perquè la 

resolució que declara la infracció estableixi les mesures escaients perquè cessin o se’n 

corregeixin els efectes.  

 

En el present cas, però, esdevé innecessari requerir mesures correctores dels efectes de la 

infracció atès que, per una banda, la conducta infractora es refereix a un fet únic i ja 

consumat, l’enviament d’un correu electrònic, el qual per la seva naturalesa instantània no 

pot ser corregida amb l’aplicació de mesures correctores, i, de l’altra, el fet que l’entitat ha 

adoptat diferents mesures per tal millorar la formació dels gestors Covid en el bon ús del 

correu electrònic, i evitar així que en un futur es repeteixin fets similars als aquí provats 

 

 

Per tot això, resolc: 

 

1. Imposar a la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà la 

sanció consistent en una multa de 1.500.- euros (mil cinc-cents euros), com a responsable 

d’una infracció prevista a l’article 83.5.a) en relació amb l’article 5.1.f), 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 6è. 

 

2. Declarar que la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà 

ha fet efectiu el pagament avançat de 900 euros (nou-cents euros), que correspon a 

l’import total de la sanció imposada, un cop aplicat el percentatge de deducció del 40% 

corresponent a les reduccions previstes a l’article 85 de la LPAC. 

 

3. Notificar aquesta resolució a la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats 

Baix Empordà. 

 

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/

