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Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment sancionador núm. PS 56/2021, referent a la Fundació Sant Francesc 

d’Assis. 

 

 

Antecedents 

 

1. Entre els mesos d’abril i maig de 2021 van tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades vint-i-quatre denúncies formulades per distintes persones contra la Fundació Sant 

Francesc d’Assis (en endavant, FSFA), amb motiu d’un presumpte incompliment de la normativa 

sobre protecció de dades personals. A aquestes denúncies se’ls assignà els  núm. 133, 134, 

135, 137,  138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 156, 158, 165, 170, 

186. 187, 188 i 202., 

 

Les persones denunciants -totes elles empleades de l’FSFA- es queixaven d’accessos no 

justificats a la seva història clínica compartida (HC3) duts a terme per alguna persona o 

persones empleada/es del Centre de (...),  gestionat per l’FSFA. Totes les persones denunciants 

indicaven que aquests accessos no estarien justificats en la mesura que no eren 

pacients/usuaris del dit centre.  

 

Per tal d’acreditar els fets denunciats, cadascuna de les persones denunciants aportava còpia 

del  registre d’accessos a la seva HC3 -extret del portal “La Meva Salut” (en endavant, LMS) del 

Departament de Salut- en què figuraven els accessos efectuats des del Centre (...). Tots els 

accessos que constaven als llistats de LMS aportats per les persones denunciants s’havien 

efectuat entre els anys 2019 i 2020, amb el detall que s’indicarà als fets provats. 

  

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia 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 11/06/2021 es va donar trasllat a l’FSFA d’un llistat en 

què constaven els accessos denunciats referits a vint-i-quatre persones empleades de la seva 

entitat,  i se li requerí perquè donés compliment al següent: 

 

- Aportés una còpia del registre d’accessos a cadascuna de les HC3 de les persones 

denunciants,  en què constés els accessos realitzats des del Centre (...) de l’FSFA entre 

28/10/2019 i el 31/05/2021.  

- Informés si l’FSFA, en les dates en què es van produir els accessos controvertits, tenia 

implementades al sistema de gestió i consulta d’històries clíniques, les mesures apropiades 

per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que inclogués un procés de verificació, 
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avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures de seguretat adoptades, com 

podria ser l’exigència d’efectuar una revisió mensual de la informació registrada sobre els 

accessos a l’HC3 per part del personal al servei de l’FSFA, amb l’elaboració del corresponent 

informe. 

 

4. En data 02/07/2021, l’FSFA va respondre el requeriment esmentat a través d’escrit en què 

exposava el següent:  

 

- Pel que fa al registre d’accessos a l’HC3 de cadascuna de les persones denunciants, 

informaven que no disposaven del dit registre atès el següent: 

“Durant aquest període, l’FSFA disposava de dos mètodes d’accés a l’HC3: 

- Des de la plataforma de compartició de les dades clíniques del Barcelonès Nord i el 

Maresme de Badalona Serveis Assistencials ‐BSA‐ (aquesta plataforma va ser creada pel 

Servei Català de la Salut i permetia l’accés a l’HC3 a aquells proveïdors de la xarxa pública 

de salut que no disposaven d’aplicatius de gestió d’històries clíniques que fossin 

compatibles). Des del 03/11/2009 l’FSFA està inscrita al conveni tipus per implantar la 

Història Clínica Compartida a Catalunya i l’accés s’efectuava tal i com es descriu en el 

conveni, amb certificat de dispositiu d’aplicació (CDA) emès per la Agència Catalana de 

Certificació (CATCert) a BSA. Adjuntem com a Annex 1 el conveni signat i com a Annex 2 el 

formulari d’incorporació. L’accés es portava a terme a través del portal web de BSA, no 

disposant a la nostra organització de cap registre d’aquests accessos. 

- Des del programa assistencial GENOMI. Des del 18/10/2019 es podia accedir a l’HC3 des 

de dins del Programa amb connexió a través de URL Visor autoritzada per l’àrea de suport 

HC3 del TICSalut del Departament de Salut de la Generalitat. Tots els accessos realitzats 

des d’aquest mètode queden registrats dins el programa GENOMI, identificant l’usuari que fa 

la consulta, la data i la hora en que es va realitzar, el CIP del pacient consultat i l’identificador 

de la Història Clínica (NHC) a la que s’ha intentat accedir. 

En el registre d’accessos del programa assistencial GENOMI no apareix cap dels accessos 

referenciats a l’annex del requeriment, per tant els accessos objecte de denúncia només 

s’han efectuat des de la plataforma de compartició de les dades clíniques del Barcelonès 

Nord i el Maresme de Badalona Serveis Assistencials ‐BSA‐ i per això no podem facilitar la 

informació sol·licitada. 

En l’actualitat, l’accés a través de BSA està totalment inutilitzat i inoperatiu”. 

- Sobre la identificació de la persona o persones que efectuaren l’accés, informen que: 

“No tenim registres per saber l’usuari que ha realitzat les consultes sol·licitades, l’accés a la 

plataforma BSA requeria d’un usuari amb contrasenya i també tenir el certificat digital 

instal·lat a l’ordinador, al que només hi tenien accés les persones autoritzades per l’FSFA, 

pertanyents al servei mèdic (metges), rehabilitació, psicologia i atenció a l’usuari. Aquest 

certificat només estava instal·lat en uns ordinadors concrets ubicats en les nostres 

instal·lacions, i dins aquests ordinadors només hi tenien accés les persones autoritzades ja 

que només estava habilitat en les seves sessions d’usuari. 
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La resta de treballadors no disposaven d’aquest certificat. Aquest certificat era el mateix per 

a tots els usuaris, facilitat per BSA i estava a nom de “CSS (...)_(...)”, i per aquest motiu no es 

pot identificar la persona que ha realitzat aquestes consultes. 

Només podem identificar els accessos realitzats durant l’any 2020, que han estat efectuats 

pel personal del centre (...), amb coneixement del (...). (...), (...)de l’FSFA i realitzats pels 

motius i el context exposats en el punt 1.b.”  

- Sobre la justificació dels accessos, s’informava del següent: 

“No tenim constància del motiu dels accessos realitzats durant els dia 28/10/2019, 

17/09/2020 i 01/12/2020 ja que no s’ha pogut identificar la persona que els ha realitzat 

perquè ens els justifiqui. 

Els accessos dels dies 14/04, 21/04, 01/05, 17/09 i 01/12 de l’any 2020 es van realitzar per 

seguiment per contacte estret amb casos possibles/provables o confirmats de COVID‐19, en 

el context de l’augment de casos deguts a les diferents onades de la pandèmia, ja que no 

teníem informació fiable del treballador afectat en cada cas. 

De la resta d’accessos, efectuats en el mes de maig del 2020 tenen a veure amb la següent 

situació: en els mesos d’abril i maig de 2020 l’impacte de la primera onada de la pandèmia 

de la COVID‐19 en els entitats com la nostra era molt rellevant (...). 

Tots els nostres usuaris són persones molt fràgils i per tant d’alt risc front una possible 

infecció per la COVID (...). En aquelles dates l’Organització no governamental OPEN ARMS 

va contactar amb la nostra entitat, i entre altres  (...) es va oferir a realitzar un cribratge de 

PCR’s a tots als usuaris i professionals de la nostra entitat. Es va fer la recollida de mostres el 

dia diumenge deu de maig del 2020, i van ser derivades a dos laboratoris (...) La necessitat 

de conèixer els resultats amb la màxima urgència, en el context d’infeccions i defuncions 

abans esmentat i davant l’emergència d’adoptar decisions, ja sigui en relació a usuaris o en 

relació a professionals, per frenar l’expansió de les infeccions, va suposar que des de la 

Direcció General es valorés la necessitat d’accedir a l’HC3, amb l’única finalitat de conèixer 

els resultats de les PCR’s analitzades (...) i així evitar el creixement dels contagis i les morts”. 

- Que “en les dates sol·licitades no es tenia cap procés de verificació d’accessos implementat, 

ja que com s’ha comentat anteriorment, no es podia controlar els accessos des de la 

plataforma de compartició de les dades clíniques del Barcelonès Nord i el Maresme de 

Badalona Serveis Assistencials ‐BSA (només limitar els usuaris que hi tenien accés que ja es 

feia instal·lant només el certificat en les sessions d’usuari de les persones autoritzades, i 

atorgant un usuari i contrasenya propi a cadascú). 

Amb la implementació del programa assistencial GENOMI si que tenim accés al registre de 

tots els accessos que es fan a l’HC3, però fins a inicis de 2021, que es van detectar 

possibles accessos indeguts, no s’han realitzat valoracions regulars de l’eficàcia de les 

mesures de seguretat”. 

 

L’entitat denunciada adjuntava a l’escrit documentació diversa, entre d’altra: 

 

a) “Conveni tipus per implantar la Història clínica compartida a Catalunya” de 9 de juliol de 

2009.  
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En el punt cinquè d’aquest conveni, referent a l’”Accés a la HCCC en cada centre”, figura el 

següent literal: 

 

“1. D’acord amb allò que s’estableix en la normativa sanitària i de protecció de dades, 

únicament les persones autoritzades poden tenir accés a la informació que contingui la HCC. 

L’entitat que subscriu aquest conveni s’obliga a facilitar els sistemes d’identificació i autenticació 

individualitzats dels seus professionals sanitaris que, d’acord amb els punts tercer i quart 

d’aquest pacte, pugin accedir a la HCCC (...).  

2. (...) Aquest centre és responsable d’informar els membres del seu personal autoritzat amb 

accés autoritzat que cadascun assumeix la responsabilitat de protegir les dades o als sistemes 

d’identificació i autenticació i que fer-ne ús implica l’acceptació i el coneixement de drets i 

deures en relació amb l’accés a l’HCCC”. 

 

I a l’annex 6, apartat A d’aquest conveni, referent a les “mesures estàndard aplicades” es recull 

el següent: 

 

“De la mateixa manera que es requereix protecció lògica de l’accés a les dades, també se’n 

requereix una protecció física, és a dir, només els professionals autoritzats han de tenir accés a 

les dades clíniques”. 

 

b) “Programa d’Història Clínica Compartida a Catalunya (HCCC). Especificacions per a la 

connexió dels centres al sistema. 

 

En l’apartat 4.4, referent al “Certificat CATCert”, s’indica que “El servidor web ha de comptar 

amb un certificat emès pel CATCert. L’utilitzarà per demostrar la seva identitat en la 

comunicació SSL amb l’HCCCSs de la plataforma central” 

 

c) “Programa d’Història clínica compartida a Catalunya (HCCC). Formulari d’incorporació”, 

formalitzat entre del Departament de Salut i l’FSFA el 3/11/2009. 

 

En aquest document s’indica que s’incorpora al programa d’HC3 el Centre Sociosanitari (...), i 

que “Per a l'accés als serveis que presta l'HCCC, s'utilitzaran certificats de dispositiu d'aplicació 

(CDA) emesos per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert amb les següents dades 

d'identificació: Organització. BSA”. 

 

d) “Informe  registre accessos HC3 núm. RI-2021-001” emès per l’FSFA el 12/03/2021, en el 

qual hi ha una anotació el dia 17/02/2021 amb el següent literal: “El Responsable TI bloqueja 

accés a la carpeta \CONEXIONES\HCCC on hi ha el certificat original, la contrasenya per 

instal·lar-lo i les credencials per accedir al HC3 a través del BSA”. 

 

e) “Protocol accés història clínica compartida a Catalunya (HC3) – Document de Seguretat 

FSFA” elaborat pel delegat de protecció de dades de l´FSFA al febrer de 2021. En aquest 

document, entre d’altres qüestions, es defineixen les condicions per accedir l’HC3; i en aquest 
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sentit es determina que  “per accedir‐hi es necessita un usuari i una contrasenya unipersonals 

que només es facilitaran als usuaris descrits en l’apartat “Responsables autoritzats amb accés a 

l’HC3”; els usuaris creats i la persona a qui se li assigna queden anotats en l’annex del 

Document de Seguretat: DS_Annex_17.1 ‐ Usuaris Acces HC3 i SIRE.” 

 

5. En data 08/07/2021 es va requerir al Departament de Salut, com a responsable del fitxer 

d’HC3, que aportés una còpia del registre d’accessos a l’HC3 de cadascuna de les persones 

denunciants (quin llistat s’adjuntava a l’ofici), des del 28/10/2019 fins al 31/05/2021, i que 

inclogués aquells accessos efectuats des del Centre Sociosanitari (...), dependent de l’FSFA.  

 

6. En dates 22/07/2021 i 30/07/2021 el Departament de Salut va donar compliment a aquest 

requeriment aportant una còpia dels registre d’accessos a les HC3 de les persones denunciants 

en el període indicat. En aquests registres s’observa que tots els accessos a les dites històries 

s’havien efectuat amb (...)“(...)”.  

 

7. En data 05/10/2021 i encara en el marc d’aquesta fase d’informació prèvia, es va donar 

trasllat a l’FSFA dels registres d’accessos a les HC3 dels denunciants que el Departament de 

Salut havia proporcionat a aquesta Autoritat, i en relació amb el qual se li requerí la informació 

següent: 

 

- Que, a la vista dels registres proporcionats pel Departament de Salut en què consten que 

tots els accessos a les HC3 dels denunciants foren realitzats pel (...), complimentés, si 

s’esqueia, la informació proporcionada a aquesta Autoritat en l’escrit de 02/07/2021, en 

relació amb la justificació dels accessos. 

- Que informés si l’FSFA disposava d’un únic usuari / contrasenya per accedir a la plataforma 

BSA per consultar el registre de l’HC3; o bé, si cada persona amb accés a la dita plataforma 

disposava d’un usuari/contrasenya personal. 

 

8. En data 15/10/2021, l’FSFA va donar compliment a aquest requeriment per mitjà d’escrit a 

través del qual manifestava el següent: 

 

- Que, en relació amb la justificació dels accessos, no poden facilitar més informació que 

aquella que ja es va proporcionar.  

- Que la plataforma de compartició de les dades clíniques del Barcelonès Nord i el Maresme 

de Badalona Serveis Assistencials ‐BSA‐ “va ser creada el Servei Català de la Salut i 

permetia l’accés a l’HC3 a aquells proveïdors de la xarxa pública de salut que no disposaven 

d’aplicatius de gestió d’històries clíniques que fossin compatibles, aplicació que no 

gestionàvem directament des de la Fundació”. 

- Que “l’accés a la plataforma BSA requeria d’un usuari amb contrasenya i també tenir el 

certificat digital instal·lat a l’ordinador, al que només teníen accés les persones autoritzades 

per l’FSFA. La Fundació només tenia un sol usuari per a tot el personal autoritzat a accedir a 

la plataforma BSA”. 
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9. En data 30/11/2021, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar 

iniciar un procediment sancionador contra l’FSFA per tres presumptes infraccions: una infracció 

prevista a l’article 83.5.a) en relació amb l’article 5.f); i dues infraccions previstes a l’article 

83.4.a) en relació amb l’article 32; 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 30/11/2021. 

 

10. 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.  

 

11. En data 13/12/2021 l’FSFA va sol·licitar l’ampliació del termini per formular al·legacions, el 

qual li fou concedit mitjançant acord de la instructora del procediment de data 14/12/2021, 

notificat aquell mateix dia. 

 

12. En data 22/12/2021 va tenir entrada un escrit de l’FSFA en què no qüestionava els fets 

imputats al procediment ni tampoc la seva qualificació jurídica, ans al contrari, reconeixia la seva 

responsabilitat. En el mateix escrit l’entitat reiterava allò que ja havia exposat en el marc de la 

informació prèvia en relació amb les circumstàncies que havien propiciat els accessos a les 

històries clíniques dels seus treballadors duts a terme entre els mesos d’abril i maig de 2020; i, 

detallava les mesures que s’havien pres per tal d’evitar que en un futur es poguessin produir fets 

com els que havien donat lloc al present procediment sancionador. A l’últim, l’FAMT enunciava 

aquelles circumstàncies atenuants que al seu parer concorrien en el present cas per tal que es 

tinguessin en compte a l’hora d’establir la quantia de la sanció. 

 

13. En data 01/03/2022, la 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 l’FSFA dues sancions consistents en dues multes administratives, una de 8.000 euros 

(vuit mil euros), com a responsable d’una infracció prevista a l’article 85.5.a), en relació amb 

l’article 5.1.a); i, una multa de 2.000 euros (dos mil euros) per la infracció prevista a l’article 

85.4.a), en relació amb l’article 32, tots ells de l’RGPD. 

 

Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 02/03/2022 i es concedia un termini de 10 

dies per formular al·legacions. 

 

14. El termini s’ha superat amb escreix i no s’han presentat al·legacions a la proposta de 

resolució. 

 

15. En data 04/03/2022, l’entitat imputada va pagar per avançat 6.000 euros (sis mil euros), 

corresponents a la suma de les sancions pecuniàries proposades per la instructora en la 

proposta de resolució, una vegada aplicades les reduccions previstes a l’article 85 de la Llei 
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39/2015. En aquest punt cal recordar que en l’escrit de 22/12/2021 (antecedent 12) l’entitat va 

reconèixer la seva responsabilitat en els fets imputats. 

 

 

Fets provats 

 

1. Mitjançant el certificat digital vinculat al (...). (...) -que li permetia l’accés al fitxer d’HC3 del 

Departament de Salut a través de la plataforma BSA- una persona o persones no identificades 

va/varen accedir a les HC3 de les persones denunciants -totes elles treballadores de l’entitat-, 

sense que els accessos estiguessin justificats per una raó assistencial o administrativa. La 

relació d’accessos indeguts són els següents: 

 
TITULAR HC3 Data i hora de l’accés Informació Consultada 

(133) (...) 28-10-2019  12:06 Informació història clínica resum 

 28-10-2019  12:08 Informació Curs clínic Integrat 

 28-10-2019  12:11 Informació informes clínics 

   

(134) (...) 28-10-2019   12:16 Informació història clínica resum 

 28-10-2019   12:17 Informació curs clínic Integrat 

 28-10-2019   12:19 Informació informes clínics 

 28-10-2019   12:19 Informació història clínica resum  

 15-05-2020   09:12 Informació història clínica resum 

   

(135) (...) 15-05-2020   09:12 Informació història clínica resum 

   

(137) (...) 15-05-2020   10:16 Informació història clínica resum 

   

(138) (...) 14-05-2020    18:27 Informació història clínica resum 

 15-05-2020    09:03 Informació història clínica resum 

   

(139) (...) 14-04-2020    18:14 Informació història clínica resum 

 14-04-2020    18:16 Informació informes clínics 

 14-04-2020    18:19 Informació història clínica resum 

 14-04-2020    18:19 Informació informes clínics 

 15-05-2020    08:43 Informació història clínica resum 

   

(140) (...) 28-10-2019  12:27 Informació Curs clínic Integrat 

 28-10-2019  12:27 Informació història clínica resum 

 28-10-2019  12:29 Informació història clínica resum 

 15-05-2020   09:48 Informació història clínica resum 

   

(142) (...) 15-05-2020   10:25 Informació història clínica resum 

   

(143) (...) 15-05-2020   09:30 Informació història clínica resum 

   

(144) (...) 28-10-2019   12:13 Informació informes clínics 

 28-10-2019   12:13 Informació història clínica resum 

 28-10-2019   12:14 Informació Curs clínic Integrat 

 15-05-2020   08:38 Informació història clínica resum 

 15-05-2020   08:41 Informació història clínica resum 

 15-05-2020   09:51 Informació història clínica resum 
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(145) (...) 15-05-2020   08:59 Informació història clínica resum 

   

(146) (...) 28/10/2019    12:24 Informació història clínica resum 

 28/10/2019    12:24 Informació Curs clínic Integrat 

 28/10/2019    12:24 Informació Curs clínic Integrat 

 15/05/2020    09:27 Informació història clínica resum 

 18/05/2020    17:19 Informació història clínica resum 

 18/05/2020    17:21 Informació història clínica resum 

   

(147) (...) 15-05-2020   10:44 Informació història clínica resum 

 01-12-2020   15:10     Informació història clínica resum 

   

(148)  (...) 15-05-2020   10:23 Informació història clínica resum 

 15-05-2020   11:50 Informació història clínica resum 

   

(149) (...) 15-05-2020   09:06 Informació història clínica resum 

   

(151) (...) 15-05-2020   08:48 Informació història clínica resum 

   

(156) (...) 01-05-2020   11:00 Informació història clínica resum 

 15-05-2020   08:56 Informació història clínica resum 

   

(158 )(...) 15-05-2020   09:52 Informació història clínica resum 

 20-05-2020   13:12 Informació història clínica resum 

 17-09-2020   07:41 Informació història clínica resum 

   

(165) (...) 15-05-2020   08:52 Informació història clínica resum 

   

(170) (...) 14-04-2020   18:20 Informació història clínica resum 

 14-04-2020   18:20 Informació informes clínics 

 21-04-2020   14:14 Informació història clínica resum 

 21-04-2020   14:14 Informació Curs Clínic integrat 

 15-05-2020   16:46 Informació història clínica resum 

   

(186) (...) 15-05-2020   10:00 Informació història clínica resum 

   

(187) (...) 28-10-2019   12:20 Informació història clínica resum 

 28-10-2019   12:21 Informació Curs Clínic integrat 

 28-10-2019   12:22 Informació informes clínics 

 15-05-2020   09:46 Informació història clínica resum 

   

   

(188) (...) 14-04-2020   18:33 Informació història clínica resum 

 14-04-2020   18:33 Informació informes clínics 

 15-05-2020   10:16 Informació història clínica resum 

   

(202) (...) 15-05-2020   09:14 Informació història clínica resum 

   

 

 

2. El certificat digital vinculat al (...). (...) de l’FSFA -que com s’ha dit al punt precedent, permetia 

l’accés al fitxer d’HC3 mitjançant la plataforma BSA- fou instal·lat en diversos ordinadors als 

quals tenien accés distintes persones també treballadores de l’entitat. Així, en la mesura que 
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totes aquestes persones podien utilitzar el mateix certificat per accedir a la base de dades 

d’HC3, no es podia garantir la identificació de forma inequívoca i personalitzada de la persona 

que efectivament hi accedia, ni en conseqüència, tampoc analitzar la justificació d’aquests 

accessos.  

 

Aquesta situació s’hauria mantingut almenys fins el 17/02/2021, data en la qual, segons 

l’informe elaborat per l’FSFA i aportat a aquesta Autoritat, l’accés a la base de dades de l’HC3 a 

través de la plataforma BSA es va bloquejar (lletra d/antecedent 4t). 

 

 

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. Els fets objecte d’aquest procediment recauen dins l’àmbit competencial 

de l’Autoritat en virtut de l’article 3.f) de la Llei 32/2010. 

 

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. 

 

L’entitat imputada no va formular al·legacions a l’acord d’iniciació i tampoc ho ha fet davant la 

proposta de resolució, i s’ha acollit a les dues opcions per reduir l’import de la sanció. Tot i això, 

es considera oportú reiterar les apreciacions fetes per la instructora sobre les circumstàncies 

que,  segons l’FSFA, haurien propiciat els accessos que es van produir entre els mesos d’abril i 

maig de 2020 a les històries clíniques de les persones denunciants (antecedent 4t), en 

essència, la necessitat de conèixer al més aviat possible el resultat de les proves PCR a les qual 

s’havien sotmès les persones treballadores del centre, a la vista de la vulnerabilitat del seus 

usuaris. 

 

Al respecte val a dir que aquesta Autoritat es totalment coneixedora de l’altíssima pressió 

assistencial que van patir els centres sanitaris i sociosanitaris en les dates en què es van produir 

molts dels accessos que es consideren il·lícits (abril-maig de 2020); però aquesta situació 

excepcional no pot emparar de cap manera la vulneració de la normativa de protecció de 

dades, en aquest cas, l’accés als historials clínics de les persones treballadores, historials que 

no cal dir inclouen informació que no es limita al resultat de determinades proves, sinó que 

abasta molta més informació clínica,  que és susceptible de ser coneguda per la persona qui 

accedeix d’acord amb el seu perfil.  Com afegitó, també cal posar en relleu que no només hi 
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havia accessos a determinades històries clíniques al 2020, és a dir, en situació de pandèmia, 

sinó també al 2019, previs, doncs, a aquesta situació.   

 

3. En relació amb el fet descrit a l’apartat 1 de fets provats, relatiu al principi de licitud, cal acudir 

a l’article 6 de l’RGPD, que preveu el següent: 

 

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes 

condiciones: 

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.  

    2. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más 

específicas a fin de adaptar la aplicación de las normas del presente Reglamento 

con respecto al tratamiento en cumplimiento del apartado 1, letras c) y e), fijando 

de manera más precisa requisitos específicos de tratamiento y otras medidas 

que garanticen un tratamiento lícito y equitativo, con inclusión de otras 

situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX.  

   3. La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser 

establecida por:  

a) el Derecho de la Unión, o  

b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del 

tratamiento (…)”. 

 
Per la seva banda, l’article 9 de l’RGPD, relatiu al tractament de categories especials de dades -

com serien les dades de salut-, determina el següent: 
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    “1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el 

origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o 

filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos 

biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos 

relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales 

de una persona física. 

    2. 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; 

b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio 

de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el 

ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en 

que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un 

convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que 

establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de 

los intereses del interesado; 

c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de 

otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física 

o jurídicamente, para dar su consentimiento; 

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con 

las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro 

organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 

sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros 

actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos 

regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos 

personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los 

interesados; 

e) el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho 

manifiestamente públicos; 

f) el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial; 

g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre 

la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser 

proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la 

protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para 

proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado; 

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 
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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, 

j) el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de 

investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el 

artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo 

esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y 

específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del 

interesado. 

   3. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los 

fines citados en el apartado 2, letra h), cuando su tratamiento sea realizado por 

un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su 

responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales 

competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de 

secreto de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de 

las normas establecidas por los organismos nacionales competentes. 

    4. Los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones 

adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos 

genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud. 

 

I l’article 9 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), referit a les categories especials de 

dades, entre les que es troben les dades de salut, determina al seu apartat 2 el següent: 

 

2. Els tractaments de dades que preveuen les lletres g), h) i i) de l’article 9.2 del 

Reglament (UE) 2016/679 fonamentats en el dret espanyol han d’estar emparats 

en una norma amb rang de llei, que pot establir requisits addicionals relatius a la 

seva seguretat i confidencialitat. En particular, aquesta norma pot emparar el 

tractament de dades en l’àmbit de la salut quan així ho exigeixi la gestió dels 

sistemes i els serveis d’assistència sanitària i social, pública i privada, o 

l’execució d’un contracte d’assegurança del qual l’afectat sigui part. 

 

La legislació sanitària, aplicable al cas, regula l’ús de la història clínica en els següents termes: 
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- Article 11 Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i 

l'autonomia del pacient, i la documentació clínica: 

 

Usos de la història clínica 

1. La història clínica és un instrument destinat fonamentalment a ajudar a garantir 

una assistència adequada al pacient. A aquest efecte, els professionals 

assistencials del centre que estan implicats en el diagnòstic o el tractament del 

malalt han de tenir accés a la història clínica. 

2. Cada centre ha d'establir el mecanisme que faci possible que, mentre es 

presta assistència a un pacient concret, els professionals que l'atenen puguin, en 

tot moment, tenir accés a la història clínica corresponent. 

3. Es pot accedir a la història clínica amb finalitats epidemiològiques, 

d'investigació o docència, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la 

Llei de l'Estat 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i les disposicions 

concordants. L'accés a la història clínica amb aquestes finalitats obliga a 

preservar les dades d'identificació personal del pacient, separades de les de 

caràcter clinicoassistencial, llevat que aquest n'hagi donat abans el 

consentiment. 

4. El personal que té cura de les tasques d'administració i gestió dels centres 

sanitaris pot accedir només a les dades de la història clínica relacionades amb 

les dites funcions. 

5. El personal al servei de l'Administració sanitària que exerceix funcions 

d'inspecció, degudament acreditat, pot accedir a les històries clíniques, a fi de 

comprovar la qualitat de l'assistència, el compliment dels drets del pacient o 

qualsevol altra obligació del centre en relació amb els pacients o l'Administració 

sanitària. 

6. Tot el personal que accedeix en ús de les seves competències a qualsevol 

classe de dades de la història clínica resta subjecte al deure de guardar-ne el 

secret. 

 

- Article 16 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, “básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”: 

 

“Artículo 16. Usos de la historia clínica. 

1. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar 

una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro 

que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la 

historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada 

asistencia. 

2. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el 

acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten. 
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3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud 

pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia de protección de datos personales, y en la Ley 14/1986, de 

25 de abril, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El 

acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de 

identificación personal del paciente, separados de los de carácter 

clinicoasistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el 

anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no 

separarlos. 

Se exceptúan los supuestos de investigación previstos en el apartado 2 de la 

Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Asimismo, se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial 

en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos 

con los clinicoasistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces 

y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos 

de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada 

caso. 

Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para 

la salud de la población, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la 

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, podrán acceder a los 

datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de 

protección de la salud pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por 

un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, 

asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte 

de la Administración que solicitase el acceso a los datos. 

4. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede 

acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones. 

5. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de 

inspección, evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a las historias 

clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la 

asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del 

centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración 

sanitaria. 

6. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus 

funciones queda sujeto al deber de secreto. 

7. Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede 

constancia del acceso a la historia clínica y de su uso”. 

 

Durant la tramitació d’aquest procediment s’ha acreditat degudament el fet descrit al punt 1 de  

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

de l’RGPD, que tipifica com a tal la vulneració de “los principios básicos para el tratamiento”, 

entre els quals s’encabeix el principi de licitud. 
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La conducta que aquí s’aborda s’ha recollit com a infracció molt greu a l’article 72.1.e) de 

l’LOPDGDD, en la forma següent:  

 

“El tractament de dades personals de les categories a què es refereix l’article 9 

del Reglament (UE) 2016/679, sense que es doni alguna de les circumstàncies 

que preveuen els precepte esmentat i l’article 9 d’aquesta Llei orgànica” 

 

4. Pel que fa al fet descrit al punt 2 de l’apartat de fets provats, relatiu a la seguretat de les 

dades, cal acudir a l’article 32 de l’RGPD, el qual disposa que: 

 

“1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la 

naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos 

de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las 

personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán 

medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 

seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:  

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;  

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;  

c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 

personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;  

d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la 

eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 

tratamiento.  

2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán 

particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en 

particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental 

o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, 

o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.  

3. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o 

a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de 

elemento para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

apartado 1 del presente artículo.  

4. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para 

garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o 

del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos 

siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud 

del Derecho de la Unión o de los Estados miembros”.  

 

També l’article 9.4 de la ja citada Llei 21/2000, determina que “els centres sanitaris han de 

prendre les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir les dades personals 
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recollides i evitar-ne la destrucció o la pèrdua accidental, i també l'accés, l'alteració, la 

comunicació o qualsevol altre processament que no siguin autoritzat”. 

 

Respecte les conducta descrita al punt 2 de l’apartat de fets provats, es considera que l’FSFA 

ha vulnerat la seguretat de les dades ja que, per una banda, les credencials vinculades a un 

treballador de l’entitat, que permetien l’accés a l’HC3 a través de la plataforma BSA, foren 

utilitzades indistintament per d’altres persones treballadores de l’organització, de manera que 

resultava impossible identificar quina persona concreta hauria dut a terme determinats accessos 

o activitats en relació amb les HC3. I d’altra banda, la utilització de les mateixes credencials per 

diferents persones hauria propiciat, al seu torn, que l’FSFA no pogués analitzar la justificació 

dels accessos a l’HC3 realitzats pel seu personal . 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat, la conducta descrita al punt 2 de l’apartat de fets 

provats constitueix una infracció prevista a l’article 83.4.a) de l’RGPD, que tipifica com a tal la 

vulneració de “las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 

25 a 39, 42 y 43”, entre les quals hi ha l’obligació descrita a l’article 32 referida a la seguretat 

del tractament.  

 

Al seu torn, aquesta conducta s’ha recollit com a infracció greu a l’article 73.f) de l’LOPDGDD, 

en la forma següent:  

 

“f) La falta d’adopció de les mesures tècniques i organitzatives que siguin apropiades per 

garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament, en els termes que exigeix l’article 

32.1 del Reglament (UE) 2016/679” 

 

5. En no encabir-se l’FSFA en cap dels subjectes previstos a l’article 77.1 de l’LODGDD, resulta 

d’aplicació el règim sancionador general previst a l’article 83 de l’RGPD. 

 

L’article 83 de l’RGPD preveu per a les infraccions previstes al seu apartat 4, se sancionin amb 

una multa administrativa de 10.000.000 d’euros com a màxim, o tractant-se d’una empresa, 

d’una quantia equivalent al 2% com a màxim del volum de negoci total anual global de l’exercici 

financer anterior, optant-se per la de major quantia. Per la seva banda, l’apartat 5 del mateix 

precepte preveu per les infraccions allà previstes es sancionin amb multes administratives de 

20.000 euros com a màxim, o tractant-se d’una empresa, 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 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 les infraccions imputades estan vinculades a tractaments de 

dades de salut (que formen part de les anomenades categories especials de dades). 

 



 

  
 

PS 56/2021 
Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a  
08008 Barcelona 

 

           Pàgina 17 de 20 
 

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

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

correspon imposar. Segons el que estableix l’article 83.2 de l’RGPD, i també de conformitat amb 

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

instructora en la proposta de resolució, escau imposar les sancions de multes administratives 

que s’indiquen a continuació en base a la ponderació entre els criteris agreujants i atenuants 

que es detallen:  

 

5.1. Pel que fa al fet provat 1, relatiu al principi de licitud, 8.000 euros (vuit mil euros). 

 

5.2. Pel que fa al fet provat 2, relatiu a la vulneració de la seguretat de les dades: 2.000 euros 

(dos mil euros). 

 

La quantificació de les multes es basa en la ponderació entre els criteris agreujants i atenuants 

que s’indiquen a continuació: 

 

Per una banda, s’aprecien les següents circumstàncies que operen com a criteris atenuants en 

la graduació de les multes vinculades als dos fets provats: 

 

- L’adhesió per part de l’FSFA al codi de conducta de la Unió Catalana d’Hospitals (art. 83.2.j 

RGPD). 

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

83.2.k RGPD i art. 76.2.c LOPDGDD). 

- Que l’FSFA es una entitat sense afany de lucre (art. 83.2.k). 

 

A banda d’aquests atenuants que, com s’ha dit, s’han tingut en compte en la graduació de les 

dues multes que es proposen imposar, cal tenir en consideració el següent criteri atenuant 

vinculat al fet provat 1r.  

 

- Manca d’intencionalitat (art. 83.2.b RGPD). 

 

I,  el següent atenuant vinculat al fet provat 2n: 

 

- Segons consta en les actuacions, FSFA havia bloquejat l’accés a l’HC3 a través de la 

plataforma del BSA abans que tingués coneixement de l’inici d’actuacions inspectores per 

part d’aquesta Autoritat (art. 83.2.k RGPD). 

 

Per que fa a l’anàlisi de les circumstàncies atenuants que s’han relacionat i que s’han tingut en 

consideració a l’hora de fixar la quantia de les sancions de multa, cal assenyalar que la major 

part d’elles han estat invocades per l’FSFA. Per contra, aquesta Autoritat no pot tenir en compte 

com a circumstància atenuant -invocada per l’entitat- la situació excepcional de pandèmia que 

es donà a partir de març de 2020 i que hauria portat a accedir a les històries clíniques dels seus 

treballadors. Com ja s’ha avançat al fonament de dret 2n, la situació complicada i certament 
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excepcional que es donà en aquells moments en els centres sociosanitaris no podia emparar de 

cap manera l’accés a les històries clíniques de les persones afectades. A banda de que, com 

també s’ha dit, alguns dels accessos foren anteriors al dit període. 

 

En contraposició a les causes atenuants exposades, concorren però un seguit de criteris de 

l’article 83.2 de l’RGPD que operen en sentit agreujant, i que s’han tingut en compte per fixar  

l’import de les dues multes: 

 

- La vinculació de l’activitat de l’FSFA amb la realització de tractaments de dades personals 

(art. 83.2.k de l’RGPD i 76.2.b/ de l’LOPDGDD).  

- El caràcter continuat de la infracció (art. 83.2.k i 76.2.a LOPDGDD). 

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

propòsit de l’operació de tractament de que es tracti, així com el número de persones 

interessades afectades (art. 83.2.a/). És té aquí en consideració el número de persones 

treballadores afectades pels accessos injustificats (24), així com el número d’accessos duts 

a terme. 

 

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

d’iniciació i també a la proposta de resolució, 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, l’entitat imputada ha reconegut la seva 

responsabilitat i en data 04/03/2022 ha abonat de manera avançada 6.000 euros (sis mil euros), 

corresponent a la suma de les quanties de les sancions resultant un cop aplicada la reducció 

acumulada del 40% (4.800 + 1.200). 

 

7. 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 virtut d’aquesta facultat, cal dir el següent: 

 

7.1.- En relació amb el fet provat 1 i ateses les circumstàncies concurrents, no es considera 

procedent requerir l’adopció de mesures correctores, ja que es tractaria d’uns fets puntuals ja 

consumats. 
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7.2. En relació amb el fet provat 2, en concret, pel que fa a la utilització d’unes mateixes 

credencials per diverses persones per accedir a l’HC3 a través de la plataforma BSA, tampoc 

no es considera procedent requerir l’adopció de cap mesura ja que com s’ha avançat, l’FSFA ja 

va bloquejar l’accés a l’HC3 mitjançant la dita plataforma. 

 

7.3. Nogensmenys,  es proposa requerir l’FSFA per tal que al més aviat possible i en tot cas en 

el termini màxim d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació de la resolució, 

implementi en el sistema GENOMI (l’aplicatiu mitjançant el qual actualment l’FSFA pot accedir a 

les històries clíniques) les mesures apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al 

risc, que permeti garantir la confidencialitat de les dades, i que inclogui un procés de verificació, 

avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures de seguretat implementades (art. 

32.1.d RGPD), com podria ser l’exigència d’efectuar una revisió mensual de la informació 

registrada sobre els accessos a les històries clíniques, amb l’elaboració del corresponent 

informe.  

 

Un cop s’hagi adoptat la mesura correctora descrita en l’apartat 7.3 precedent en el termini 

assenyalat, l’FSFA n’ha d’informar l’Autoritat en el termini dels 10 dies següents, sense perjudici 

de la facultat d’inspecció d’aquesta Autoritat per efectuar les verificacions corresponents. 

 

 

Per tot això, resolc: 

 

1. Imposar a la Fundació Sant Francesc d’Assis dues sancions consistents en dues multes 

administratives, una de 8.000 euros (vuit mil euros), com a responsable d’una infracció prevista 

a l’article 85.5.a), en relació amb l’article 5.1.a); i, una multa de 2.000 euros (dos mil euros) per 

la infracció prevista a l’article 85.4.a), en relació amb l’article 32, tots ells de l’RGPD. 

 

2. Declarar que la Fundació Sant Francesc d’Assis ha fet efectiu el pagament avançat de 6.000 

euros (sis mil euros), que correspon a l’import total de les dues sancions imposades, un cop 

aplicat el percentatge de deducció del 40% corresponent a les reduccions previstes a l’article 

85 de la LPAC. 

 

3. Requerir la Fundació Sant Francesc d’Assis perquè adopti la mesura correctora assenyalada 

a l’apartat 7.3 del fonament de dret 7è i acrediti davant d’aquesta Autoritat les actuacions dutes 

a terme per complir-la. 

 

4. Notificar aquesta resolució a la Fundació Sant Francesc d’Assis. 

 

5. 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. 

 

 

http://www.apd.cat/
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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, 


