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Identificació de l’expedient 
 
Resolució del procediment sancionador núm. PS 40/2022, referent a Barnaclínic, SA. 
 
Antecedents 
 
1. En data 19/02/2021, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 
escrit d’una persona pel qual formulava denúncia contra Barnaclínic, SA, (en endavant, 
Barnaclínic) amb motiu d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de 
dades personals. 
 
En concret, la persona denunciant exposava que el personal administratiu de la unitat de 
reproducció assistida (FIVclínic) de Barnaclínic atenia a les persones pacients en un 
passadís ubicat al costat de la sala d’espera, que era una dependència oberta on romanien 
la resta de persones pacients. Afegia que mentre el personal administratiu atenia a la 
persona pacient es revelaven dades personals, incloses dades de salut (dades econòmiques 
del tractament, visites i proves a realitzar, procediments i estat del procés d'assistència 
sanitària, entre d'altres), que podien escoltar la resta persones que estaven a la sala 
d’espera. La persona denunciant manifestava que havia estat atesa en data 19/02/2021 i 
que l’entitat denunciada li havia negat la possibilitat de ser atesa en un despatx tancat. 
 
D’altra banda, la persona denunciant aportà el testimoni del seu marit, qui confirmava els 
fets denunciats. 
  
2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 76/2021), d’acord amb el que 
preveu l’article 7 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i l’article 55.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d’ara 
endavant, LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d’un 
procediment sancionador. 
 
3. En aquesta fase d’informació, en data 26/03/2021 es va requerir l’entitat denunciada 
perquè informés, entre d’altres, sobre les mesures que s’havien adoptat per tal d’evitar que 
les persones que estaven a la sala d’espera, no poguessin escoltar la conversa  mantinguda 
per les persones pacients que són ateses pel personal administratiu del FIVclínic. Així 
mateix, es requeria a Barnaclínic que aportés còpia de l’anàlisi de riscos que s’hagués 
efectuat. 
 
4. En data 13/04/2021, Barnaclínic va respondre el requeriment esmentat a través d’escrit 
en què exposava el següent: 

 
- Que durant el transcurs de l’atenció administrativa a les persones pacients del FIVclínic 

es revisen les dades demogràfiques que consten en el sistema, es fan les explicacions de 
les condicions de pagament dels pressupostos, es programen les citacions, es fan les 
gestions de cobraments, etc. 

- Que totes les gestions que s’hi efectuen s’emmarquen dins la més estricta confidencialitat 
i amb allò relacionat amb la seva assistència. 

- Que durant el mes de desembre de 2020 i principis del mes de gener de 2021 es varen 
dur a terme unes obres de millora a la Unitat (FIVclínic), que afectaven, entre elles, el 
taulell d’atenció als pacients. 
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- Que la intenció del nou espai d’atenció administrativa és poder atendre als pacients d’una 
forma molt més personalitzada amb dues taules separades, en lloc del que es podia fer 
abans amb un únic taulell. 

- Que dins el pla d’obres estava previst la dotació d’un sistema de megafonia i fil musical 
per a la sala d’espera per crear un so ambient que permetria aïllar les converses que es 
mantenen a les taules d’atenció als pacients. S’estava a l’espera de rebre pressupost del 
model que s’adaptés a les seves instal·lacions. 

- Que sempre que es disposa d’un despatx lliure en la Unitat, s’utilitza per atendre als 
pacients. Malauradament no sempre hi ha disponibilitat i s’atén als pacients al taulell 
d’administració, com va ser el cas de la pacient. 

 
L’entitat denunciada adjuntava a l’escrit documentació diversa, però no l’anàlisi de riscos 
requerit. 
 
5. En data 28/05/2021 i encara en el marc d’aquesta fase d’informació prèvia, l’Autoritat va 
dur a terme un acte d’inspecció a les dependències de la Unitat de Reproducció Assistida 
(FIVclínic) de Barnaclínic per verificar determinats aspectes organitzatius en l’àmbit d’atenció 
als pacients. En aquell acte d’inspecció presencial, els representants de Barnaclínic van 
manifestar el següent: 
 
- Que l’atenció administrativa, sempre que es podia, es feia en un despatx tancat. 
- Que quan no hi havia el despatx lliure, és quan s’utilitzava el taulell d’atenció als pacients. 
- Que la informació que s’intercanvien les persones administratives i les pacients, està 

relacionada amb el procés de reproducció assistida (com ara fecundació in vitro). Es 
programen visites, proves, analítiques, ecografies, etc. 

- Que les mesures implementades per la situació de pandèmia, havien dificultat l’atenció 
als pacients. En concret, la pacient s’havia de situar fora de la línia vermella (en comptes 
de seure en una cadira més propera a la persona administrativa) i s’havia col·locat una 
mampara, la qual cosa comporta que s’hagi d’elevar el to de veu. 

- Que es podia arribar a atendre a més d’un pacient alhora en el taulell d’atenció als 
pacients, atès que hi havia 2 llocs d’atenció. El més habitual, però, és que només 
s’atengués a una pacient. 

- Que s’estava pendent d’instal·lar un fil musical a la sala d’espera, per evitar escoltar les 
converses mantingudes en el taulell d’atenció als pacients. 

- Que no es tenia constància de si s’havia efectuat una anàlisi de riscos per determinar les 
mesures adequades per garantir la seguretat de les dades que s’intercanvien en el taulell 
d’atenció als pacients. 

 
Així mateix, en aquesta mateixa data, el personal inspector de l’Autoritat va verificar el 
següent: 
 
- Que l’espai d’atenció als pacients estava composat per dues taules. A la banda interior de 

cada taula hi havia un espai destinat a la persona empleada de l’entitat inspeccionada i a 
l’altre costat se situaven les persones pacients, de peu, fora de la línia vermella que hi 
havia al terra. 

- Que l’espai d’atenció als pacients no estava tancat. Entre els dos llocs de treball ubicats 
al taulell d’atenció als pacients hi havia una mampara de separació (no hi havia, però, cap 
separació entre l’espai que ocupaven les persones pacients ateses tal com es constata 
en les fotografies que efectuà el personal inspector). 
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- Que la sala d’espera estava ubicada vora l’espai d’atenció als pacients. La sala d’espera 
tampoc no era un espai tancat. En concret, no hi havia cap tancament a la zona de pas 
entre el passadís on s’ubicava el taulell d’atenció i la sala d’espera. 

- Que situat l’inspector en la sala d’espera, aquest va poder escoltar el que deia la persona 
auditora de l’Autoritat que l’acompanyava que estava situada a l’espai d’atenció als 
pacients. La persona auditora va llegir en un to de veu normal (ni alt, ni baix) un text, que 
la persona inspectora va entendre completament. El personal inspector efectuà va gravar 
aquesta verificació des del lloc on es trobava ubicat aquest. 

 
El personal inspector efectuà un reportatge fotogràfic de l’espai d’atenció als pacients i de la 
sala d’espera. 
 
Finalment, el personal inspector va requerir l’entitat inspeccionada perquè aportés davant 
l’Autoritat còpia de l’anàlisi de riscos per determinar les mesures adequades per garantir la 
seguretat de les dades que s’intercanviaven en el taulell d’atenció als pacients. 
 
6. En data 11/06/2021, Barnaclínic va aportar còpia d’una anàlisi de riscos efectuat el 
10/06/2021. 
 
7. En data 16/06/2021, Barnaclínic va confirmar que en data 15/06/2021 s’havia instal·lat a 
la sala d’espera de FIVclínic un sistema d’ambientació musical, que s’havia comprovat que 
funcionava correctament. 
 
8. En data 14/06/2022, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar 
iniciar un procediment sancionador contra Barnaclínic per dues presumptes infraccions, 
ambdues previstes a l’article 83.4.a), en relació a 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 16/06/2022. 
 
9. En data 08/07/2022, Barnaclínic va formular al·legacions a l’acord d’iniciació. 
 
L’entitat imputada aportava amb el seu escrit documentació diversa. 
 
10. En data 22/09/2022, 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 Barnaclínic la sanció consistent en una multa de 12.000.- 
euros (dotze mil euros), com a responsable d’una infracció prevista a l’article 83.4.a) en 
relació amb l’article 32.1; i en segon lloc, la sanció consistent en una multa de 5.000.- euros 
(cinc mil euros), com a responsable d’una infracció prevista a l’article 83.4.a) en relació amb 
l’article 32.2, tots ells de l’RGPD. 
 
Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 23/09/2022 i es concedia un termini de 
10 dies per formular al·legacions. 
 
11. En data 07/10/2022, l’entitat imputada va presentar un escrit en què reconeix la seva 
responsabilitat en els fets imputats i acreditava haver efectuat el pagament voluntari avançat 
de les sancions pecuniàries que la persona instructora proposava. En aquest escrit també 
informava del trasllat de les dependències del FIVClínic en una altra ubicació, a fi de 
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realitzar obres de millora i implementar mesures de seguretat per garantir la privacitat de les 
persones pacients. I, en data 10/10/2022, aportava còpia del nou anàlisi de riscos efectuat. 
 
Fets provats 
 
1. Les persones situades a la sala d’espera de la Unitat de Reproducció Assistida (FIVclínic) 
de Barnaclínic podien accedir al contingut de les converses mantingudes entre el personal 
administratiu de l’entitat i les persones pacients que eren ateses a l’espai d’atenció als 
pacients proper a la sala d’espera, tal com constatà el personal inspector de l’Autoritat en 
data 28/05/2021. Entre l’espai d’atenció al pacient i la sala d’espera no hi havia cap 
tancament que separés aquests dos espais. 
 
Així mateix, quan en l’espai d’atenció als pacients s’atenia alhora a una persona pacient en 
cadascun dels dos taulells disponibles, la persona pacient atesa en un taulell podia escoltar 
la conversa que mantenia l’altra persona pacient atesa en l’altre taulell.  
 
2. Fins el 10/06/2021, Barnaclínic no havia efectuat una anàlisi de riscos per determinar les 
mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la seguretat de les dades que 
s’intercanviaven en l’espai d’atenció als pacients. En aquesta anàlisi no s’ha tingut en 
compte el risc existent quan s’atén a més d’un pacient alhora en els dos taulells disponibles 
en l’espai d’atenció al pacient del FIVclínic. 
 
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. L’entitat imputada, Barnaclínic, és una entitat compresa dins l’àmbit 
d’actuació d’aquesta Autoritat conforme l’article 3.e) de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. 
 
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 
al·legacions a la proposta de resolució, ja que s’ha acollit a les dues opcions per reduir 
l’import de la sanció. 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.  
 
2.1. Sobre el fet provat primer. 
 
Del 1r apartat del seu escrit d’al·legacions davant l’acord d’iniciació, s’inferia que l’entitat 
imputada concretava que el personal de Barnaclínic que atenia a les persones pacients no 
era personal sanitari, sinó personal administratiu, apreciació que es va recollir en l’apartat de 
fets provats de la proposta de resolució i que també s’ha recollit en el mateix apartat 
d’aquesta resolució. 
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Dit això, també indicava que en el marc de la informació prèvia no constava acreditat que el 
personal de Barnaclínic que atenia a les persones pacients en el taulell d’atenció facilitessin 
informació clínica o altres dades personals. Afegia que la informació assistencial només es 
facilitava en els consultoris mèdics. 
 
Doncs bé, tal com assenyalava la persona instructora en la proposta de resolució, al marge 
que la persona denunciant (clienta de la Unitat FIVClínic) manifestava que mentre el 
personal administratiu atenia a la persona pacient es revelaven dades personals, incloses 
dades de salut; calia tenir en compte que per mitjà d’escrit de 13/04/2021, l’entitat imputada 
va admetre que en el dit taulell es revisaven les dades demogràfiques que constaven en el 
sistema o es programaven les citacions, entre d’altres. Així mateix, les persones 
representants de Barnaclínic en l’acte d’inspecció presencial efectuat el 28/05/2021 a la 
Unitat FIVClínic (entre elles, la persona que subscrivia l’escrit d’al·legacions davant l’acord 
d’iniciació) van manifestar que la informació que s’intercanvien les persones administratives i 
les pacients, estava relacionada amb el procés de reproducció assistida (com ara fecundació 
in vitro); i que es programaven visites, proves, analítiques, ecografies, etc. 
 
També en el seu escrit d’al·legacions davant l’acord d’iniciació l’entitat imputada indicava 
que en el punt de gestió administrativa es gestionava el calendari de cites (visites i proves) o 
es gestionava el procés assistencial (de reproducció assistida). Al seu torn, a banda de la 
informació que proporcionés el personal de FIVClínic també s’havia de tenir present que les 
persones pacients podien facilitar dades personals, incloses dades de salut. 
 
En aquest punt, escau acudir l’article 4.15) de l’RGPD que defineix les dades relatives a la 
salut com les dades personals relatives “a la salud física o mental de una persona física, 
incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su 
estado de salud”. 
 
Al seu torn, el considerant 35 de l’RGPD disposa el següent en relació a les dades relatives 
a la salut: 
 

“Entre los datos personales relativos a la salud se deben incluir todos los 
datos relativos al estado de salud del interesado que dan información sobre 
su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro. Se incluye la 
información sobre la persona física recogida con ocasión de su inscripción a 
efectos de asistencia sanitaria, o con ocasión de la prestación de tal 
asistencia, de conformidad con la Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (1); todo número, símbolo o dato asignado a una 
persona física que la identifique de manera unívoca a efectos sanitarios; la 
información obtenida de pruebas o exámenes de una parte del cuerpo o de 
una sustancia corporal, incluida la procedente de datos genéticos y muestras 
biológicas, y cualquier información relativa, a título de ejemplo, a una 
enfermedad, una discapacidad, el riesgo de padecer enfermedades, el 
historial médico, el tratamiento clínico o el estado fisiológico o biomédico del 
interesado, independientemente de su fuente, por ejemplo un médico u otro 
profesional sanitario, un hospital, un dispositivo médico, o una prueba 
diagnóstica in vitro.” 
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De conformitat amb l’anterior, tal com indicava la persona instructora, s’ha de concloure que 
les persones pacients i el personal de Barnaclínic que presta serveis en el taulell de la Unitat 
FIVClínic, s’intercanviaven dades relatives a la salut d’aquesta. A tall d’exemple, la 
programació de visites mèdiques, proves, analítiques o ecografies tenen tal consideració de 
dades relatives a la salut. 
 
Finalment, escau posar de manifest que tot i que l’entitat imputada negava que es facilitin 
dades personals en el taulell, indicava que s’havien aplicat mesures tècniques i 
organitzatives per salvaguardar la confidencialitat de les persones pacients minimitzant 
riscos i garantint la privacitat sobre les referències personals d’acord a la privacitat des del 
disseny i per defecte de l’article 25 i amb les mesures adients d’acord a l’article 32, ambdós 
del RGPD. 
 
Per tant, tal com concloïa la persona instructora, no es pot admetre que en el taulell 
d’atenció no s’intercanviessin dades personals, incloent dades de salut. 
 
Així mateix, escau concloure que les converses mantingudes entre el personal del taulell i 
les persones pacients, podien ser escoltades tant per les persones que s’ubiquen a la sala 
d’espera, com també per la persona que podia ser atesa simultàniament en l’altre lloc 
d’atenció del taulell (el taulell d’atenció consta de 2 llocs d’atenció). 
 
En aquest sentit, en la proposta de resolució es va remarcar que en el seu escrit 
d’al·legacions davant l’acord d’iniciació, l’entitat imputada admetia que s’havia previst “la 
instal·lació de fil musical com a mesura tècnica per tal que actuï com una barrera acústica 
evitant l’accés a les converses des de la sala d’espera”. Així doncs, Barnaclínic era 
conscient que es podien escoltar les converses des de la sala d’espera i va preveure una 
mesura per evitar-ho, que no es va adoptar fins el 15/06/2021 (amb posterioritat a l’acte 
d’inspecció presencial de 28/05/2022). 
 
2.2. Sobre el fet provat segon. 
 
Seguidament, l’entitat imputada admetia en el seu escrit d’al·legacions davant l’acord 
d’iniciació que “l’anàlisi de risc s’ha efectuat si bé no formal si de facto”. 
 
A tal efecte, invocava que va efectuar un projecte d’obres per millorar els espais d’atenció 
administrativa en relació a la sala d’espera, que contemplava “un canvi significatiu en la 
disposició i tancament dels punts d’atenció administrativa, el trasllat del box d’infermeria i la 
instal·lació de fil musical com a mesura tècnica per tal que actuï com una barrera acústica 
evitant l’accés a les converses des de la sala d’espera.” 
 
Per motius obvis, aquest projecte d’obra no es podia qualificar com una anàlisi de riscos pel 
que fa al tractament de dades personals. 
 
És cert, com indicava l’entitat imputada en el seu escrit d’al·legacions davant l’acord 
d’iniciació, que la normativa de protecció de dades no establia una metodologia per efectuar 
una anàlisi de riscos, però també ho és que l’article 5.2 de l’RGPD que regula el principi de 
responsabilitat proactiva, disposa que el responsable del tractament és responsable que es 
compleixi els principis establerts a l’article 5.1 de l’RGPD (entre ells, el principi d’integritat) i 
que ho ha de poder demostrar. 
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Val a dir que en el marc de les actuacions d’informació prèvia, en data 26/03/2021, es va 
requerir l’entitat imputada per tal que aportés la còpia de l’anàlisi de riscos que s’hagués 
efectuat i que aquest no es va aportar. 
 
Així mateix, en l’acte d’inspecció presencial efectuat el 28/05/2021, les persones 
representants de Barnaclínic (entre les quals, la persona delegada de protecció de dades de 
Barnaclínic) van manifestar que no tenien constància que s’hagués efectuat una anàlisi de 
riscos per determinar les mesures adequades per garantir la seguretat de les dades que 
s’intercanvien en el taulell d’atenció als pacients. Atesa aquesta manifestació, el personal 
inspector va requerir Barnaclínic perquè aportés davant l’Autoritat còpia de l’anàlisi de 
riscos. En resposta a aquest requeriment, en data 11/06/2021, s’aportà l’anàlisi de riscos 
efectuat el 10/06/2021. 
 
D’altra banda, l’entitat imputada adduïa que disposava d’un Manual de Bones Pràctiques a 
disposició dels empleats on es regulava adequadament el deure de confidencialitat i que 
s’havia fet formació al personal. En relació a això, tal com es precisava en la proposta de 
resolució, és suficient remarcar que la infracció vinculada al fet provat segons, es referia a la 
manca d’una anàlisi de riscos per determinar les mesures de seguretat. 
 
2.3. Sobre el principi “non bis in idem”. 
 
Barnaclínic exposava també en el seu escrit d’al·legacions, que la qualificació jurídica feta 
en l’escrit de l’acord d’iniciació “porta a imputar dos vegades un mateix fet amb dues 
infraccions greus, totes dues sota el mateix tipus legal de l’article 73.f) de la LOPDiGDD, per 
manca d’adopció de mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat.” I 
afegia que hi havia identitat en el fet, ja que sense anàlisi no hi hauria mesures, en el 
subjecte i en el fonament. 
 
Tal com assenyalava la persona instructora en la proposta de resolució, en el present cas no 
es vulnera el principi de non bis in idem o concurrència de sancions. Aquest principi 
constitueix una de les garanties de la legalitat sancionadora (art. 25 CE) i consisteix en 
impedir que es pugui sancionar dues vegades quan s’apreciï identitat de subjecte, fets i 
fonaments. El principi de non bis in idem es troba recollit a l’article 102 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i a l’article 31 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, que estableix que “No es poden sancionar els fets que ho hagin estat penalment o 
administrativament, en els casos en què s’apreciï identitat del subjecte, fet i fonament.” 
 
En el present cas, no hi ha identitat de fet, ni de fonament entre les dues sancions 
imputades. D’una banda, se sanciona el fet de no aplicar mesures de seguretat per garantir 
que terceres persones no autoritzades podien accedir a dades personals, la qual cosa 
infringeix l’article 32.1 de l’RGPD, que estableix una obligació de resultat. I de l’altra, se 
sanciona no disposar d’una anàlisi de riscos, la qual cosa contravé l’article 32.2 de l’RGPD, 
que estableix una obligació formal. 
 
2.4. Sobre el règim sancionador. 
 
Finalment, Barnaclínc exposava en el seu escrit d’al·legacions davant de l’acord d’iniciació 
que és una entitat que està vinculada a l’Hospital Clínic de Barcelona i que, si està dins 
l’àmbit d’actuació de l’Autoritat, s’ha d’aplicar el règim sancionador previst a l’article 77 de la 
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Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals (en endavant, LOPDGDD). 
 
Doncs bé, tal com admetia l’entitat imputada, Barnaclínic és una societat privada, la qual 
cosa no es veu alterada pel fet que el seu capital pugui ser de titularitat pública. 
 
Atès que les empreses privades no s’inclouen entre les entitats enumerades en l’article 77.1 
de l’LOPDGDD, no es pot aplicar el règim sancionador d’amonestació previst per a aquestes 
entitats. En el cas concret de les entitats de l’article 77.1.c) de l’LOPDGDD (l’Administració 
General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes i les entitats que 
integren l’Administració local), que invocava l’entitat imputada, és suficient assenyalar que 
tant l’article 2 de la Llei 39/2015, com l’article 2 de la Llei 40/2015, diferencien les entitats 
descrites en l’article 77.1.c) de l’LOPDGDD, de les entitats de dret privat vinculades o 
dependents de les administracions públiques. 
 
3. En relació amb els fets descrits al punt primer de l’apartat de fets provats, cal acudir a 
l’article 5.1.f) de l’RGPD, que regula el principi d’integritat i de confidencialitat determinant 
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 32.1 de l’RGPD, referent a la seguretat de les dades, disposa el 
següent: 
 

“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. 

 
Durant la tramitació d’aquest procediment s’ha acreditat degudament el fet descrit al punt 1r 
de l’apartat de fets provats, que és constitutiu de la 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 les previstes 
a l’article 32.1 i 32.2 de l’RGPD. 
 
La conducta que aquí s’aborda s’ha recollit com a infracció greu a l’article 73.f) de la 
l’LOPDGDD, en la forma següent:  
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“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.” 

 
4. Pel que fa al fet descrit al punt 2 de l’apartat de fets provats, també cal acudir a l’article 
5.1.f) de l’RGPD, que regula el principi d’integritat i de confidencialitat. 
 
Així mateix, l’article 32.2 de l’RGPD estableix que: 
 

“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.” 

 
I l’article 28.1 de l’LOPDGDD determina el següent: 
 

“1. Els responsables i encarregats, tenint en compte els elements que 
enumeren els articles 24 i 25 del Reglament (UE) 2016/679, han de 
determinar les mesures tècniques i organitzatives apropiades que han 
d’aplicar a fi de garantir i acreditar que el tractament és conforme al 
Reglament esmentat, a aquesta Llei orgànica, les seves normes de 
desplegament i la legislació sectorial aplicable. En particular han de valorar si 
escau fer l’avaluació d’impacte en la protecció de dades i la consulta prèvia a 
què es refereix la secció 3 del capítol IV del Reglament esmentat.” 

 
De conformitat amb el que s’ha exposat, el fet recollit al punt 2 de l’apartat de fets provats 
constitueix la infracció prevista l’article 83.4.a) l’RGPD, abans transcrita. 
 
Al seu torn, aquesta conducta s’ha recollit com a infracció greu a l’article 73.p) de 
l’LOPDGDD, en la forma següent:  
 

“p) El tractament de dades personals sense dur a terme una valoració prèvia 
dels elements que esmenta l’article 28 d’aquesta Llei orgànica.” 

 
5. Al tractar-se Barnaclínic, d’una entitat de dret privat, resulta d’aplicació el règim 
sancionador general previst a l’article 83 de l’RGPD.  
 
L’article 83.4 de l’RGPD preveu per a les infraccions allà previstes, 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.  
 
En relació a la conducta descrita a l’apartat 1r de fets provats, 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 persona instructora en la proposta de 
resolució, escau imposar la sanció de 12.000 euros (dotze mil euros). Aquesta quantificació 
de la multa es basa en la ponderació entre els criteris agreujants i atenuants que a 
continuació s’indiquen.  
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Com a criteris atenuants, s’observa la concurrència de les causes següents: 
 
- La manca d’intencionalitat (art. 83.2.b). 
- El fet que no consta que Barnaclínic hagués comès cap infracció amb anterioritat (art. 

83.2.e RGPD). 
- L’actitud proactiva i cooperadora amb l’Autoritat amb la finalitat de posar remei a la 

infracció i mitigar-ne els possibles efectes adversos (art. 83.2.f RGPD). Al respecte val a 
dir que consta que Barnaclínic va adoptar mesures per posar remei a la infracció, com 
ara instal·lar un fil musical per evitar que des de la sala d’espera es puguin escoltar les 
converses que es mantenien en el taulell d’atenció (i en data 07/10/2022 ha informat que 
el dit taulell ha deixat de ser operatiu).  

- L’adhesió de Barnaclínic al codi de tipus 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). 

 
Per contra, com a criteris agreujants, cal tenir en compte els següents elements: 
 
- La infracció afectava a categories especials de dades (art. 83.2.g RGPD). 
- La vinculació de l’activitat de l’infractor (centre sanitari) amb la pràctica de tractaments de 

dades personals (art. 83.2.k RGPD i art. 76.2.b LOPDGDD). 
 
I, pel que fa a la conducta descrita a l’apartat 2n de fets provats, tal com indicava la persona 
instructora en la proposta de resolució, escau imposar la sanció de 5.000 euros (cinc mil 
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: 
 
- El fet que no consta que Barnaclínic hagués comès cap infracció amb anterioritat (art. 

83.2.e RGPD). 
- L’actitud proactiva i cooperadora amb l’Autoritat amb la finalitat de posar remei a la 

infracció i mitigar-ne els possibles efectes adversos (art. 83.2.f RGPD). Al respecte val a 
dir que consta que Barnaclínic va adoptar mesures per posar remei a la infracció i, en 
concret, va efectuar en data 10/06/2021 una anàlisi de riscos. 

- L’adhesió de Barnaclínic al codi de tipus 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). 
 

Per contra, com a criteris agreujants, cal tenir en compte els següents elements: 
 
- La vinculació de l’activitat de l’infractor (centre sanitari) amb la pràctica de tractaments de 

dades personals (art. 83.2.k RGPD i art. 76.2.b LOPDGDD). 
 
6. 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%). 
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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 07/10/2022, l’entitat 
imputada ha reconegut la seva responsabilitat. Així mateix, en la mateixa data ha abonat de 
manera avançada 10.200 euros (deu mil dos-cents euros), corresponents a la quantia de les 
sancions resultants un cop aplicada la reducció acumulada del 40%. 
 
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. 
 
Doncs bé, per mitjà d’escrit de 07/10/2022, l’entitat imputada manifesta que ha tancat 
provisionalment l’espai on s’ubicava el FIVclínic (el servei es presta en una altra ubicació 
diferent), per realitzar obres de millora i implementar mesures de seguretat per garantir la 
privacitat de les persones pacients. Així mateix, assenyala que el projecte preveu l’atenció 
en despatxos de forma personalitzada. D’altra banda, en data 10/10/2022 també aporta un 
nou anàlisi de riscos. 
 
Atès l’anterior, no escau requerir cap mesura correctora en el benentès que la sala d’atenció 
als pacients del FIVclínic objecte del present procediment sancionador ha deixat de ser 
operativa. 
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Imposar a Barnaclínic, SA, en primer lloc, la sanció consistent en una multa de 12.000.- 
euros (dotze mil euros), com a responsable d’una infracció prevista a l’article 83.4.a) en 
relació amb l’article 32.1; i en segon lloc, la sanció consistent en una multa de 5.000.- euros 
(cinc mil euros), com a responsable d’una infracció prevista a l’article 83.4.a) en relació amb 
l’article 32.2, tots ells de l’RGPD. 
 
No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat 
amb el que s’ha exposat al fonament de dret 7è. 
 
2. Declarar que Barnaclínic, SA ha fet efectiu el pagament avançat de 10.200 euros (deu mil 
dos-cents 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. Notificar aquesta resolució a Barnaclínic. 
 
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 

http://www.apd.cat/
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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, 


