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Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment de tutela de drets núm. PT 33/2021, referent a l’Institut Català 

de la Salut. 

 

Antecedents  

 

1. En data 16/03/2021 va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, una 

reclamació formulada per la senyora (...) (en endavant, persona reclamant) contra 

l’Institut Català de la Salut (en endavant, ICS), per no atendre la sol·licitud d’exercici del 

dret d’accés, el qual està previst a l’article 15 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27/4, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (en endavant, RGPD). En 

l’escrit de reclamació manifestava el següent: 

 

“Vaig sol·licitar la traçabilitat de la meva història clínica el dia 27/7/2020 i a dia d'avui no 

tinc resposta.” 

 

2. En data 23/03/2021 l’Autoritat va requerir la persona reclamant perquè acredités haver 

exercit prèviament el dret d’accés davant el responsable del tractament, d’acord amb el 

previst a l’article 16.1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat, en consonància 

amb el previst a l’article 12 de l’RGPD. 

 

3. En data 01/04/2021 va tenir entrada al registre de l’Autoritat l’escrit de resposta de la 

persona reclamant, el qual s’acompanyava d’un ofici de la Responsable d’Atenció a la 

Ciutadania de l’ICS amb registre de sortida de data 03/08/2020, del qual s’inferia que en 

data 27/07/2020 la persona reclamant havia presentat una sol·licitud d’accés davant 

l’ICS, que tenia per objecte la “traçabilitat” de la seva història clínica. En concret, l’ICS 

manifestava el següent: 

 

“En relació amb el seu escrit del dia 27 de juliol de 2020, amb número de registre 

d'entrada (...), en què sol·licitava la traçabilitat de la seva història clínica en el període 

comprés (...), li comunico que la seva petició s'ha derivat al Servei d'Atenció Primària 

Muntanya-Dreta, ja que el CAP Guineueta al qual esteu assignada els hi correspon per 

àmbit territorial. 

Per a més informació: 

(...) 

 

4. En data 07/04/2021, l’Autoritat va donar trasllat de la reclamació a l’ICS -qui gestiona 

el CAP Guineueta- per tal que en el termini de 15 dies formulés les al·legacions que 

estimés pertinents. En l’ofici de trasllat, s’informava expressament a l’ICS que una vegada 

transcorregut el termini esmentat es continuaria amb la tramitació del procediment encara 

que no s’haguessin rebut les seves al·legacions, de conformitat amb el que preveu l’article 

117.3 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’aplicació en allò que no s’oposi 
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al previst a l’RGPD ni a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD). 

 

5. Ha transcorregut amb escreix el termini concedit, sense que hagi tingut entrada al 

registre de l‘Autoritat cap escrit d’al·legacions de l’ICS. 

 

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 de l’RGPD, referent al dret d’accés de la persona interessada, estableix el 

següent (el subratllat és nostre): 

 

“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; 

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 
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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, l’article 12 de l’RGPD 

estableix 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 (…). 

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 (…)” 

 

En relació amb l’anterior, l’article 16.1 de la Llei 32/2010, 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.” 

 

3. Exposat el marc normatiu aplicable, a continuació escau analitzar si l’ICS va resoldre i 

notificar, dins el termini previst per la normativa aplicable, el dret d’accés exercit per la 

persona reclamant, ja que precisament el motiu de la seva queixa era el fet de no haver 

obtingut resposta dins del termini previst a l’efecte. 

 

A aquest respecte, no és un fet controvertit que en data 27/07/2020 va tenir entrada a 

l’ICS un escrit de la persona reclamant, mitjançant el qual exercia el dret d’accés a 

determinades dades personals seves relacionades amb la seva història clínica. En 

concret, sol·licitava la “traçabilitat” de la seva història clínica (HC) durant un període 

determinat, terme emprat pel Departament de Salut i les entitats adscrites, en al·lusió als 

accessos efectuats a una HC. 

 

Pel que fa a la identitat del responsable del tractament, escau assenyalar que, d’acord 

amb la informació publicada en el web corporatiu de l’ICS referent al Registre d’Activitats 

de Tractament (en endavant, RAT), l’ICS és l’entitat responsable del tractament pel que fa 
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al “Fitxer dels pacients atesos en centres d'Atenció Primària de l'Institut Català de la 

Salut”, al qual pertany el CAP Guineueta, assignat a la persona reclamant. Atès que les 

dades de l’HC de la persona reclamant figurarien incorporades en el fitxer esmentat, l’ICS 

seria l’entitat obligada a donar resposta a la sol·licitud d’accés formulada per la persona 

reclamant. 

 

D’acord amb l’article 12.3 de l’RGPD, l’ICS havia de resoldre i notificar la petició d’exercici 

del dret sol·licitat en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de recepció de la 

sol·licitud. En relació amb la qüestió del termini, cal tenir en compte que de conformitat 

amb l’article 21.3 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques (en endavant, LPAC) i l’article 41.7 de la Llei 26/2010, de 

3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

(en endavant, LRJPCat), d’una banda, el còmput del termini màxim en procediments 

iniciats a instància de part (com és el cas) s’inicia des de la data en què la sol·licitud va 

tenir entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. I d’altra banda, 

que el termini màxim ho és per resoldre i notificar (art. 21 LPAC), de manera que abans 

de finalitzar aquest termini s’haurà d’haver notificat la resolució, o si més no haver-se 

produït l’intent de notificació degudament acreditat (art. 40.4 LPAC). 

 

Doncs bé, l’ICS no ha acreditat haver donat resposta a la sol·licitud d’accés exercida per 

la persona reclamant, ni en el termini d’un mes previst a l’efecte, ni tampoc amb 

posterioritat. Al respecte de la seva manca d’al·legacions, escau remarcar que en l’ofici de 

trasllat de la reclamació, notificat a l’ICS en data 07/04/2021, l’Autoritat va advertir-lo 

expressament  que una vegada transcorregut el termini de 15 dies concedit, es 

continuaria amb la tramitació del procediment encara que no s’haguessin rebut les seves 

al·legacions. 

 

En conseqüència, escau estimar la reclamació, que es fonamentava en la manca de 

resposta de l’ICS davant la sol·licitud d’accés formulada per la persona reclamant. Això 

sens perjudici del que es dirà a continuació quant al fons de la reclamació. 

 

4. Procedeix doncs analitzar si, d’acord amb els preceptes transcrits al fonament de dret 

2n, la persona reclamant té dret a accedir a les dades que va sol·licitar.  

 

En primer lloc, escau assenyalar que el dret d’accés reconegut a l’article 15 de l’RGPD, 

no reconeix el dret d’accés a qualsevol informació, sinó només a les dades personals de 

qui exerceix el dret, així com a la informació que assenyala l’apartat 1 d’aquest article, 

com ara, la referida a les finalitats del tractament, les categories de dades personals, etc. 

Entre la informació que preveu aquest apartat 1 que cal proporcionar, figura, pel que ara 

interessa, la corresponent a: 

 

”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”. 
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Doncs bé, aquesta informació que preveu l’apartat c), seria l’única que guardaria relació 

amb l’objecte de la sol·licitud d’accés que formulà la persona reclamant. 

 

En efecte, la persona reclamant va demanar la traçabilitat de la seva història clínica (HC) 

corresponent al període de temps comprès entre (...) i (...), en al·lusió als accessos a la 

seva HC que s’haurien efectuat durant el període assenyalat. La sol·licitud plantejada en 

aquests termes, sembla fer  referència a tots els accessos efectuats, és a dir, que també 

es sol·licitarien, per exemple, els accessos efectuats pel personal adscrit al responsable 

del tractament. No obstant, el dret d’accés reconegut a l’article 15 de l’RGPD, no inclou 

l’accés a aquesta informació, sinó només la referent als accessos efectuats per les 

persones destinatàries o categories de destinataris a qui s’hagin comunicat o es 

comuniquin dades personals, que té un abast més limitat, doncs, d’entrada, cal posar de 

manifest que aquest article no exigeix que s’identifiqui al destinatari concret de la 

comunicació,  per tant,  pot ser suficient identificar una categoria de destinataris (per 

exemple, l’empresa que gestioni el servidor on s’allotja la informació). 

 

L’article 4.9) de l’RGPD defineix el concepte de destinatari com: “la persona física o 

jurídica, autoridad pública, Servicio u otro organismo al que se comuniquen datos 

personales, se trate o no de un tercero (...).” 

 

L’element clau cal buscar-lo en la referència a l’existència d’una comunicació de dades. 

 

Si bé l’RGPD no conté una definició del que cal entendre per “comunicació”, sembla 

evident que no poden considerar-se com a tals els accessos del personal del propi 

responsable, atès que aquests formen part del responsable. 

 

Només quan surti de l’àmbit del responsable es podrà considerar que estem davant d’un 

destinatari a qui “se comuniquen” les dades personals i, per tant, encabible en el 

concepte de destinatari. 

 

L’accés per part de persones que duen a terme les seves funcions professionals com a 

part integrant de l’entitat responsable del tractament (com a exemple, els diferents 

professionals assistencials o d’administració i gestió d’un centre sanitari), no suposaria 

pròpiament una “comunicació” als efectes de la normativa de protecció de dades, ja que, 

en aquest cas, les dades de l’afectat (el pacient atès al centre sanitari) no surten del 

control i de l’àmbit de gestió del propi responsable. I en conseqüència no seria una 

informació que cal proporcionar en virtut de l’exercici del dret d’accés previst a l’article 15 

de l’RGPD. 

 

En conclusió, el dret d’accés de l’article 15 RGPD no inclou l’obligació, per al responsable, 

de comunicar la identitat de les persones concretes que, com a personal propi de l’entitat 

responsable del tractament, hagin pogut tenir accés a les dades personals del titular. Això 

sens perjudici que, més enllà del contingut del dret d’accés, el responsable pugui facilitar 

aquesta informació de manera voluntària. 
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En canvi, el dret d’accés sí comprèn les comunicacions de dades de la persona reclamant 

que s’hagin produït respecte d’un destinatari extern al responsable del tractament.  

 

Això inclouria informar, si escau, de la publicació de dades a la història clínica compartida 

a Catalunya de la persona reclamant.  

D’acord amb l’exposat, pel que fa al fons de la reclamació, procedeix reconèixer el dret 

d’accés de la persona reclamant a la informació referent als destinataris o categories de 

destinataris a qui s’hagin comunicat o es comuniquin dades personals de la seva HC. 

 

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, s’ha de requerir al 

responsable del fitxer per tal que en el termini de 10 dies faci efectiu l’exercici del dret. 

D’acord amb això, procedeix requerir l’ICS reclamada 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, en els termes exposats al fonament de 

dret 4t. Un cop s’hagi fet efectiu el dret d’accés en els termes exposats i es notifiqui a la 

persona reclamant, en els 10 dies següents l’entitat reclamada haurà de donar-ne compte 

a l’Autoritat. 

 

 

Per tot això, resolc: 

 

1. Estimar la reclamació de tutela formulada per la senyora (...) contra l’Institut Català de 

la Salut, per no haver donat resposta a la seva sol·licitud d’accés dins el termini establert a 

la normativa aplicable, i reconèixer el dret d’aquesta persona a accedir a la informació a la 

qual es refereix l’article 15.1.c de l’RGPD, d’acord amb l’exposat al fonament de dret 4t. 

 

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 i abast assenyalats al fonament de dret 4t. Un cop 

s’hagi fet efectiu el dret d’accés, en els 10 dies següents 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 
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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, 

 


