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Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment de tutela de drets núm. PT 24/2021, instat contra l’Institut 

Català de la Salut. 

 

Antecedents  

 

1. En data 23/02/2021 va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, un 

escrit del senyor (...) (en endavant, la persona reclamant) contra l’Institut Català de la 

Salut  (en endavant, ICS), pel qual formulava una reclamació per la presumpta desatenció 

del dret d’accés a les dades personals de la seva història clínica, que havia exercit 

prèviament davant el Centre d’Atenció Primària (CAP) Alt Penedès, dependent de l’ICS.  

 

La persona reclamant aportava diversa documentació relativa a l’exercici d’aquest dret, 

de la que s’inferia que en data 29/12/2020 va sol·licitar, a través de l’oficina virtual de 

tràmits de l’Administració de la Generalitat (ovt.gencat.cat), l’accés a la seva història 

clínica del CAP (...)(sol·licitud amb codi (...)), manifestant que era aquest el CAP que tenia 

assignat des de l’any 1977 fins aproximadament l’any 2014, a més d’efectuar-hi visites 

puntuals d’urgència quan va tenir assignats altres centres d’atenció primària. 

 

En la seva sol·licitud d’accés, la persona reclamant especificava que l’interessava 

especialment la informació mèdica referent a un xoc anafilàctic o a una malaltia que va 

patir al voltant de l’any 1981, per tractar-se d’una informació  rellevant per a la seva salut 

en el moment actual de pandèmia per la covid-19, en què s’estan subministrant “vacunes 

de nova creació”. 

 

Com a documentació adjunta, aportava diversos correus electrònics de resposta a la seva 

sol·licitud d’accés, emesos en dates 12/01/2021 i 4/02/2021 pel Servei Català de la Salut 

(CatSalut), en el segon dels quals el CatSalut li manifestava que havia d’adreçar-se 

directament al CAP corresponent i sol·licitar-los l’accés.  

 

A continuació, la persona reclamant manifestava que en data 5/02/2021 va trucar al CAP 

(...) sol·licitant l’accés a la seva història clínica des de finals dels anys setanta, i que de 

d’aquest CAP li van manifestar que la informació probablement es conservava en paper 

en uns magatzems, però que per accedir a aquesta documentació calia una autorització 

judicial. A l’últim, assenyalava, que en data 8/02/2021 va rebre una trucada del CAP (...), 

on li van manifestar que la documentació mèdica només s’havia de conservar durant 

quinze anys. La queixa que la persona reclamant formula davant aquesta Autoritat, rau en 

el fet de considerar que el CAP esmentat no hauria comprovat si la documentació mèdica 

amb les seves dades personals efectivament s’ha destruït, i en tot cas considera que li 

haurien d’haver facilitat una còpia dels documents de la seva història clínica que d’acord 

amb el termini de quinze anys s’haurien de conservar, i que serien els de data posterior a 

l’any 2006.  
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2. En data 02/03/2021, es va donar trasllat de la reclamació a l’ICS per tal que formulés 

les al·legacions que estimés pertinents. 

 

3. En data 6/04/2021 va tenir entrada a l’Autoritat la resposta de l’entitat reclamada, 

conformada per dos escrits: d’una banda, un escrit de 4/03/2021, del director de l’Equip 

d’Atenció Primària (EAP) de (...) del Penedès, en el qual s’exposaven els motius de 

denegació de l’accés; i d’altra banda, una Resolució de 6/04/2021 del director de l’Oficina 

del delegat de protecció de dades de Salut (en endavant, DPD de l’ICS), estimatòria del 

dret d’accés. 

 

- En l’escrit de data 4/03/2021, s’assenyalava el següent:  

 

“1. El 05/02/2021 el senyor (...) realitza un trucada telefònica al CAP (...)sol·licitant la 

seva història clínica dels anys 80. Des del CAP (...)s’informa al senyor que les històries 

clíniques de fa tants anys estan en format paper custodiades en magatzems externs i 

que la seva sol·licitud ha d’estar degudament motivada. De totes maneres, davant la 

insistència del senyor, vam quedar en fer la consulta per estar-ne segurs de la 

informació que estàvem donant i trucar-lo en quan la tinguéssim. 

 

2. El 08/02/2021 es truca al senyor per tal de donar resposta a la seva sol·licitud. Se 

l’informa que segons l’article 12.4 de la Llei 21/2000 de 29 de desembre sobre els 

drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 

clínica, s’estableix un període mínim de conservació de la documentació més rellevant 

de la història clínica que és de quinze anys a comptar des de la data d’alta de cada 

procés assistencial. Informem que en cas que ho demanés judicialment es podria 

buscar. En cap cas ens sol·licita dita informació per escrit. 

 

3. A data d’avui 4/03/2021 no ens consta cap sol·licitud per escrit del reclamant. 

 

Conclusió 

Creiem que amb les actuacions que s’han dut a terme en cap moment s’han vulnerat 

els drets de la ciutadania ni s’ha produït cap irregularitat.” 

 

- En la Resolució de 6/04/2020 del DPD de l’ICS, s’exposen els fets relatats i la 

normativa de protecció de dades reguladora del dret d’accés, i a la seva part 

dispositiva s’assenyala el següent: 

 

“Primer.- ESTIMAR la sol·licitud d'accés en els termes exposats. 

Segon.- INSTAR a l’ICS per que estimi la sol·licitud d’accés de l’interessat i informi al 

mateix si la documentació sol·licitada està disponible en format paper en els 

magatzems 

externs indicats, en cas afirmatiu s’entregui còpia de la mateixa.” 
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4. En data 21/04/2021, la instructora del procediment va efectuar una cerca 

d’informació en el web corporatiu de l’ICS sobre l’exercici del dret d’accés, i va accedir a 

la pàgina intitulada “Drets ARCOPOL”, que conté la informació següent 

(http://ics.gencat.cat/ca/lics/responsabilitat-social-corporativa/drets-arco/#bloc4): 

 

“Les vies preferents que l’ICS preveu per atendre les sol·licituds d’exercici dels drets 

són les següents: 

- A través de les peticions presentades als centres assistencials de l’ICS que generen 

la informació objecte d’exercici dels drets. 

- A través de peticions presentades al Centre Corporatiu de l’ICS. 

- En el cas del dret d’accés, també es pot exercir a través de La Meva Salut, quan 

estigui degudament implantat. 

- Qualsevol altra via de les previstes pel procediment administratiu. 

Preferentment es farà a través del formulari que es facilitarà als centres, si bé no és 

obligatori. Sempre s’haurà de presentar per escrit i el procediment serà gratuït.” 

 

 

Fonaments de Dret 

 

1. És competent per resoldre aquest procediment la directora de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades, d’acord amb els articles 5.b) i 8.2.b) de la Llei 32/2010, de l'1 

d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

2. L’article 15 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, l’RGPD), referent al dret d’accés 

de la persona interessada, preveu que: 

 

“1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento 

confirmación de si se están tratando o no datos personales que le 

conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la 

siguiente información: 

a) los fines del tratamiento; 

b) las categorías de datos personales de que se trate; 

c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se 

comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular 

destinatarios en terceros u organizaciones internacionales; 

d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos 

personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este 

plazo; 

e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o 

supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos 

personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento; 

http://ics.gencat.cat/ca/lics/responsabilitat-social-corporativa/drets-arco/#bloc4
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f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 

g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, 

cualquier información disponible sobre su origen; 

h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de 

perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en 

tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la 

importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el 

interesado. 

2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una 

organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado 

de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la 

transferencia.  

3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos 

personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por 

cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable 

basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la 

solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se 

facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico 

de uso común.  

4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará 

negativamente a los derechos y libertades de otros.” 

 

En relació als drets contemplats als articles 15 a 22 de l’RGPD, els apartats 3 a 5 de 

l’article 12 de l’RGPD, estableixen el següent: 

 

“3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información 

relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los 

artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la 

recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses 

en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de 

solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas 

prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, 

indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la 

solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios 

electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se 

facilite de otro modo. 

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del 

interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de 

la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la 

posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y 

ejercitar acciones judiciales. 

5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda 

comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 

a 22 y 34 serán a título gratuito. (...)” 
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Per la seva banda, l’article 13 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 

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

el dret d’accés.  

 

Com a limitacions al dret d’accés, l’article 23.1 del RGPD estableix el següent: 

 

“1. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al 

responsable o el encargado del tratamiento podrá limitar, a través de 

medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos 

establecidos en los artículos 12 a 22 y el artículo 34, así como en el artículo 

5 en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los 

derechos y obligaciones contemplados en los artículos 12 a 22, cuando tal 

limitación 

respete en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea una 

medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para 

salvaguardar: 

a) la seguridad del Estado; 

b) la defensa; 

c) la seguridad pública; 

d) la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 

penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a 

amenazas a la seguridad pública y su prevención; 

e) otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de 

un Estado miembro, en particular un interés económico o financiero 

importante de la Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos 

fiscal, presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad social; 

f) la protección de la independencia judicial y de los procedimientos 

judiciales; 

g) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de 

infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas; 

h) una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, 

incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los 

casos contemplados en las letras a) a e) y g); 

i) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otros; 

j) la ejecución de demandas civiles.” 

 

En relació amb l’anterior, l’article 16.1 de la Llei 32/2010, de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades, referent a la tutela dels drets previstos per la normativa sobre 

protecció de dades personals, disposa el següent: 

 

“1. Les persones interessades a les quals es denegui, en part o totalment, 

l’exercici dels drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició, o 

que puguin entendre desestimada llur sol·licitud pel fet de no haver estat 

resolta dins el termini establert, poden presentar una reclamació davant 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.” 
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3. Exposat el marc normatiu aplicable, a continuació escau referir-se a una qüestió formal 

invocada per l’entitat reclamada.  

 

En l’escrit de data 4/03/2021, l’ICS esgrimeix com un dels motius de desestimació de la 

sol·licitud d’accés formulada per la persona aquí reclamant, el fet que aquesta persona no 

va presentar la seva sol·licitud  per escrit davant el CAP Alt Penedès, limitant-se a  

efectuar la seva sol·licitud en una trucada telefònica. 

 

Certament, la trucada telefònica és un fet no contradit per relat de la persona reclamant. 

Ara bé, en aquest cas cal tenir en compte que la persona reclamant va presentar 

prèviament per escrit una sol·licitud d’accés a la seva història clínica. En concret, de la 

documentació aportada per la reclamant davant l’Autoritat s’infereix que en data 

29/12/2020 va presentar telemàticament la sol·licitud d’accés, dins l’espai LaMevaSalut 

accessible a través de l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat, el qual és, segons 

informa el mateix ICS en el seu web corporatiu, un dels canals vàlids per a la presentació 

de sol·licituds d’accés a la història clínica. És cert que en la pàgina corresponent del web 

de l’ICS (transcrit a l’antecedent 4), s’assenyala que el canal preferent és la presentació 

de la sol·licitud davant el centre corresponent, però es diu expressament que aquesta 

opció no és obligatòria (“Preferentment es farà a través del formulari que es facilitarà als 

centres, si bé no és obligatori”). En tot cas el cert és que la persona reclamant ha 

acompanyat la seva reclamació de dos correus electrònics que li envià el CatSalut en les 

dates 12/01/2021 i 4/02/2021, pels quals es donava resposta a la seva sol·licitud d’accés. 

I és de veure que en cap d’ells s’informa a la persona reclamant que el canal utilitzat és 

incorrecte, ni tampoc s’assenyala que el CatSalut no és l’òrgan competent. En concret, en 

el primer correu el CatSalut l’informà que la informació que el reclamant sol·licitava no 

figurava incorporada a la història clínica compartida (HC3). I en el segon correu del 

CatSalut, s’assenyalà a l’últim el següent: “pots intentar contactar directament amb el 

CAP i preguntar si tenen HC en paper, i des de quins anys”, amb la qual afirmació bé es 

podia entendre que no era necessari que tornés a presentar la sol·licitud d’accés, essent 

vàlida l’opció d´efectuar una trucada telefònica al CAP Alt Penedès, com així va fer en 

data 05/02/2021. En qualsevol cas, no es pot oblidar que l’article 40 de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix l’obligació de l’òrgan 

administratiu que s’estimi incompetent per resoldre un assumpte, de remetre’l directament 

a l’òrgan que consideri competent. De manera que si el CatSalut considerava que no era 

l’òrgan competent per resoldre la sol·licitud d’accés, hauria d’haver remès la sol·licitud al 

CAP Alt Penedès, o a qui considerés que era l’òrgan competent. 

 

En conclusió, si l’ICS considerava que la persona aquí reclamant havia de presentar 

novament la sol·licitud d’accés davant el CAP Alt Penedès, li n’hauria d’haver informat, o 

bé hauria d’haver remès directament la sol·licitud d’accés al CAP. Aquesta omissió 

impedeix atribuir a aquesta persona el defecte formal invocat per l’ICS. 
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4. A continuació escau analitzar si d’acord amb els preceptes transcrits al fonament de 

dret 2n escau reconèixer a la persona reclamant el dret d’accés respecte a les dades de 

la seva història clínica.  

 

Pel que fa a aquesta qüestió, s’avança que la resposta és plenament coincident amb el 

sentit estimatori de la resolució de data  6/04/2021 dictada pel DPD de l’ICS. 

 

Com a punt de partida cal tenir en compte que l’article 15 de l’RGPD configura el dret 

d’accés com el dret de l’afectat a obtenir informació sobre les seves pròpies dades 

personals que són objecte de tractament i, en tal cas, accedir a les dites dades i a la 

informació sobre les finalitats del tractament, les categories de dades personals, els 

destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, així com a 

la resta d’informació detallada a l’article 15.1 del RGPD. A més, l’article 15.3 de l’RGPD 

reconeix expressament el dret de tota persona a obtenir del responsable del tractament 

una còpia del document on constin les dades personals respecte les quals s’ha sol·licitat 

l’accés.  

 

El dret d’accés és un dret personalíssim, i constitueix una de les facultats essencials que 

integren el dret fonamental a la protecció de dades personals. A més, aquest dret podria 

ser la base de l’exercici d’altres drets, com ara els de rectificació, supressió, limitació, 

portabilitat o oposició.  

 

És per això que les limitacions a aquest dret d’accés han de ser les mínimes atès que 

mitjançant el seu exercici es garanteix l’efectivitat del dret fonamental a la protecció de 

dades personals. Les causes de denegació del dret d’accés les trobem a l’article 23 de 

l’RGPD, les quals han d’estar previstes a “través de medidas legislativas” (art. 23.1 

RGPD).  

 

En l’escrit d’al·legacions de data 4/03/2021, l’ICS ha assenyalat dos motius de denegació 

de l’accés: 

 

D’una banda, l’ICS ha assenyalat que, en tractar-se d’una història clínica “de fa tants 

anys”, aquesta història figura “en format paper custodiada en magatzems externs i que la 

seva sol·licitud ha d’estar degudament motivada.” 

 

Al respecte, cal deixar clar que no és necessari que la sol·licitud d’accés a dades 

personals estigui motivada. L’article 15 del RGPD no ho requereix en cap cas. Per la qual 

cosa el fet que la documentació sol·licitada estigui en paper o que estigui arxivada en un 

magatzem extern al CAP, no és un motiu vàlid per requerir al sol·licitant d’accés que 

justifiqui o expliciti el motiu de la seva sol·licitud. I, d’acord amb l’article 23 del RGPD, 

tampoc és un motiu vàlid de limitació o denegació de la sol·licitud d’accés. 

 

Com a segon motiu de denegació de l’accés, l’lCS ha assenyalat que la sol·licitud requeria 

que s’efectués a través d’un requeriment judicial (“en cas que ho demanés judicialment es 

podria buscar”). 
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Aquest motiu de denegació escau també desestimar-lo per les mateixes raons. Ni els 

articles 12.3 i 15 de l’RGPD requereixen que la sol·licitud d’accés es vehiculi a través 

d’una petició judicial, ni aquest motiu es pot encabir en cap supòsit de limitació o 

denegació del dret d’accés dels previstos a l’article 23 de l’RGPD. 

 

Així les coses, escau reconèixer el dret d’accés de la persona reclamant a la seva història 

clínica que obri en el CAP Alt Penedès, essent irrellevant la seva ubicació o el seu format, 

atès que allò rellevant és que hi figurin dades personals del reclamant, i no hi ha dubte 

d’aquest fet, segons la definició de dades personals que es recull a l’article 4.1 de l’RGPD. 

 

Dit això, altra cosa és que les dades personals que sol·licita la persona reclamant s’hagin 

suprimit un cop superat el termini de conservació de la història clínica que requereix la 

normativa sanitària. En concret, d’una banda, l’article 17.1 de la Llei 41/2002 de 14 de 

novembre, d’Autonomia del Pacient, estableix el següent: 

 

“1. Els centres sanitaris tenen l’obligació de conservar la documentació clínica 

en condicions que en garanteixin el manteniment correcte i la seguretat, 

encara que no necessàriament en el suport original, per a la deguda 

assistència al pacient durant el temps adequat en cada cas i, com a mínim, 

cinc anys comptats des de la data de l’alta de cada procés assistencial. 

 

I d’altra banda, la Llei 21/2000 de 29 de desembre, sobre els drets d'informació 

concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica estableix el següent 

a l’article 12, en la seva redacció donada per la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació 

de la Llei 21/2000:  

 

“1. La responsabilitat de custodiar la història clínica recau en la direcció dels 

centres sanitaris, o bé en els professionals sanitaris que duen a terme llur 

activitat de manera individual.  

2. La història clínica s'ha de conservar en les condicions que garanteixin 

l'autenticitat, la integritat, la confidencialitat, la preservació i el manteniment 

correcte de la informació assistencial registrada, i que n'assegurin la 

reproductibilitat completa en el futur, durant el temps en què sigui obligatori 

conservar-la, independentment del suport en què es trobi, que no ha d'ésser 

necessàriament el suport original.  

3. (...) 

4. De la història clínica s'ha de conservar, juntament amb les dades 

d'identificació de cada pacient, com a mínim durant quinze anys des de la 

data d'alta de cada procés assistencial, la documentació següent:  

a) Els fulls de consentiment informat.  

b) Els informes d'alta.  

c) Els informes quirúrgics i el registre de part.  

d) Les dades relatives a l'anestèsia.  

e) Els informes d'exploracions complementàries.  

f) Els informes de necròpsia.  

g) Els informes d'anatomia patològica.  
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5. (...)  

6. La documentació que integra la història clínica no esmentada per l'apartat 

4 es pot destruir un cop hagin transcorregut cinc anys des de la data d'alta 

de cada procés assistencial.  

7. No obstant el que estableixen els apartats 4 i 6, s'ha de conservar d'acord 

amb els criteris que estableixi la comissió tècnica en matèria de 

documentació clínica, a què fa referència la disposició final primera, la 

documentació que sigui rellevant a efectes assistencials, que ha d'incorporar 

el document de voluntats anticipades, i la documentació que sigui rellevant, 

especialment, a efectes epidemiològics, de recerca o d'organització i 

funcionament del Sistema Nacional de Salut (...) La documentació clínica 

també s'ha de conservar a efectes judicials, de conformitat amb la normativa 

vigent.  

8. La decisió de conservar la història clínica, en els termes establerts per 

l'apartat 7, correspon a la direcció mèdica del centre sanitari, a proposta del 

facultatiu o facultativa, amb l'informe previ de la unitat encarregada de la 

gestió de la història clínica en cada centre. Aquesta decisió correspon als 

mateixos facultatius quan desenvolupin llur activitat de manera individual.  

(...) 

 

 

I en el cas, tal com suggereix la persona reclamant, i s’infereix de l’escrit d’al·legacions de 

l’ICS, el fet que el CAP (...)no hagi revisat si en el magatzem referit es conserva la història 

clínica de la persona reclamant, fa necessari requerir tal comprovació. Doncs, si hi ha 

dades personals del reclamant, l’ICS està obligat a proporcionar-li’n una còpia, d’acord 

amb el previst a l’article 15.3 de l’RGPD. Això, a banda de la informació que també li ha de 

proporcionar sobre la resta d’extrems que preveu l’apartat primer d’aquest mateix 

precepte. 

 

A l’últim, sobre la queixa que formula la persona reclamant referent a la documentació 

clínica rellevant que encara no hauria superat el termini de quinze anys de conservació 

que esgrimí l’ICS per considerar que s’havia suprimit, cal fer notar que l’article 12.4 Llei 

21/2000 relaciona un tipus de documentació mèdica que cal conservar “com a mínim 

durant quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial”, de manera que 

aquest precepte no estableix cap límit de conservació d’aquesta documentació, sinó 

únicament una obligació de mínims. I a més, l’article 12.7 Llei 21/2000 estableix que la 

comissió tècnica de documentació clínica pot establir un termini superior (al mínim de cinc 

o quinze anys previstos) respecte de la documentació que sigui rellevant a efectes 

assistencials. Per la qual cosa no es pot descartar que s’hagi conservat documentació de 

la història clínica de data anterior al període de quinze anys que assenyala l’ICS. 

 

En definitiva, procedeix estimar la present reclamació de tutela del dret d’accés, atès que 

en el present procediment ha quedat acreditat que l’ICS no va fer efectiu el dret d’accés 

exercit. 
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5. De conformitat amb allò establert als articles 16.3 de la Llei 32/2010 i 119 del RLOPD, 

en el casos d’estimació de la reclamació de tutela de drets, procedeix requerir l’ICS per tal 

que en el termini de 10 dies comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la 

present resolució, faci efectiu l’exercici del dret d’accés de la persona reclamant, fent-li 

lliurament de la història clínica que va sol·licitar, així com de la resta d’informació prevista 

a l’article 15 de l’RGPD. I per al cas que part de la documentació mèdica sol·licitada s’hagi 

suprimit, caldrà informar-li sobre tal circumstància i sobre el motiu de la no conservació. 

Un cop s’hagi fet efectiu el dret d’accés en els termes exposats i es notifiqui a la persona 

reclamant, en el mateix termini de 10 dies l’entitat reclamada haurà de donar-ne compte a 

l’Autoritat. 

 

Per tot això, resolc: 

 

1. Estimar la reclamació de tutela formulada pel senyor (...) contra l’Institut Català de la 

Salut. 

 

2. Requerir l’Institut Català de la Salut per tal que en el termini de 10 dies comptadors a 

partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució faci efectiu el dret d’accés exercit 

per la persona reclamant, en la forma assenyalada al fonament de dret 5è. Un cop s’hagi 

fet efectiu el dret d’accés, en el mateix termini de 10 dies l’entitat reclamada haurà de 

donar-ne compte a l’Autoritat. 

 

3. Notificar aquesta resolució a l’Institut Català de la Salut i a la persona reclamant. 

 

4. Ordenar la publicació de la resolució al web de l’Autoritat (apdcat.gencat.cat), de 

conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb 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, les parts interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, 

recurs de reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en 

el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que 

preveu l’article 123 i següents de l’LPAC o bé interposar directament recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de 

dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 

46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

Igualment, les parts interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 

convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 

La directora, 

 


