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Identificació de l’expedient 
 
Resolució del procediment de tutela de drets núm. PT 48/2022, instat contra el Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA. 
 
Antecedents  
 
1. En data 26/05/2022 va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, una 
reclamació formulada per la senyora (...) contra el Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, 
(en endavant, SEM), per no atendre la sol·licitud d’exercici del dret de rectificació, el qual 
està previst a l’article 16 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).  
 
De la reclamació es desprenia que en data (...)/10/2020 la filla de la persona reclamant va 
requerir l’assistència sanitària urgent de la seva mare -aquí reclamant-, i que dues unitats 
mòbils del servei de transport sanitari urgent del SEM es van desplaçar al domicili de la 
persona reclamant. Arran aquest servei, els tècnics de cada unitat mòbil va emetre un 
informe d’atenció, a les 21:15 h i a les 21:16 h. 
 
La persona reclamant manifestava que aquests dos informes contenien dades seves 
errònies. En concret: 
 
D’una banda, manifestava que en ambdós informes figurava un número de telèfon erroni 
(“...”) i una adreça incompleta (“c. ...”), sense especificar, però, quin era el número correcte i 
quina informació mancava en l’adreça consignada. 
 
D’altra banda, manifestava que era errònia la informació mèdica següent:  
 
- En l’informe emès a les 21:15 hores: a l’apartat de dades de valoració, figurava com a 

problema de salut 1: “crisi d’ansietat”.  
 
- En l’informe emès a les 21:16 hores (per la unitat assistida per un metge i un infermer): 

en l’apartat d’anamnesi figurava “en estudi per sang en femta” i “trastorn d’ansietat”, i en 
l’apartat d’orientació diagnòstica, “crisi d’ansietat”. 

 
La persona reclamant aportava còpia d’aquests dos informes, així com d’una impressió de 
pantalla del que semblava un missatge que hauria enviat en data 06/08/2021 a través del 
servei eConsulta de l’espai LaMevaSalut adreçat a una infermera, en el qual manifestava la 
seva queixa per la informació que figurava en aquests dos informes, assenyalant que: “el 
motiu de que vingués el SEM era pèrdua de força i mareig repentí, caient al terra com a 
conseqüència, i a l’informe posa ansietat”. 
 
En l’escrit de reclamació, la persona reclamant manifestava que, tot i que havia exercit el 
dret de rectificació en nombroses ocasions, tant directament a través de trucades 
telefòniques al SEM, com a través del seu metge i de “la regional de...”, “encara no han 
rectificat l'error”, i també que: “Porto molts de mesos amb aquest assumpte i encara no 
s'ha solventat per això faig la denúncia”. 
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2. En data 20/09/2022, es va donar trasllat de la reclamació al SEM per tal que en el termini 
de 15 dies formulés les al·legacions que estimés pertinents. 
 
3. El SEM va formular al·legacions mitjançant escrit que va tenir entrada a l’Autoritat en data 
04/10/2022, en el qual exposava, en síntesi, el següent: 
 

− En relació amb la tardança del SEM en respondre la sol·licitud de rectificació:  
 
“l’única sol·licitud rebuda per aquesta empresa pública va ser la de la reclamant. Aquesta 
es va rebre mitjançant correu electrònic de 10 de març de 2022, a la que es va donar 
resposta en el sentit que l’informe no es podia rectificar.”  
(...) 
No consta cap sol·licitud del metge de la reclamant ni de la Regió Sanitària de (...). 
(...) 
La reclamant, en data 25 de març de 2022, va reiterar la seva sol·licitud de rectificació, a 
la que es va donar la mateixa resposta (...)” 

 

− En relació amb la inexactitud de les dades esgrimida per la persona reclamant:  
 

“(...) es va revisar l’incident per la Unitat d’Atenció a l’Usuari, tant les dades que consten a 
l’aplicatiu de la Central de Coordinació com les gravacions de veu i l’informe, i no es va 
apreciar cap error. 
Si el metge que la va atendre va fer una orientació diagnòstica (no diagnòstic atès que 
es tracta d’una assistència d’emergència) no es pot modificar l’informe emès per aquest 
professional en base a la manifestació de la interessada.” 

 
- En relació amb la manca d’aportació de documentació acreditativa de l’error: 

 
“No consta (...) que la reclamant hagi aportat cap informe del seu metge que recolzi que 
l’informe d’atenció contingui cap error.” 

 
- En relació amb un escrit de l’ICS pel qual donava resposta a diverses sol·licituds 

formulades per la persona aquí reclamant davant diverses entitats o organismes en 
dates posteriors a la de la sol·licitud que és objecte d’aquest procediment: 

 
“Posteriorment el SEM va tenir coneixement mitjançant l’Institut Català de la Salut que la 
reclamant havia efectuat reclamacions a diferents organismes.  
L’ICS va respondre conjuntament a tots ells indicant a la (...) que la rectificació només es 
pot portar a terme quan es pot comprovar fefaentment l’error, aportant els informes 
acreditatius de l’error i/o que el professional que ha fet el diagnòstic pugui comprovar 
l’error, recolzat amb visita i proves mèdiques si s’escau.” 

 
El SEM aportava diversos documents adjunts, entre els que figuraven els següents: 
 
3.1.- Un informe adreçat a l’Autoritat, elaborat per la Cap de la Unitat d’Atenció a l’Usuari del 
SEM, on s’exposa per ordre cronològic les sol·licituds i les respostes efectuades, incorporant 
imatges d’algunes d’elles. Pel que fa a les sol·licituds i respostes referides al dret de 
rectificació, s’assenyalava el següent:  
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- Que en data 10/03/2022 la persona reclamant va enviar un correu electrònic al SEM 
(sem@gencat.cat) sol·licitant la rectificació dels dos informes emesos en data 
(...)/10/2020. 

- Que el SEM obre un expedient (núm. ...) i “revisa sitrem i no s’aprecia cap error 
d’identificació i domicili. També es va revisar l’informe i gravacions de veu, i 
verifiquem que les dades de filiació, adreça i dades de l’informe corresponen a 
l’incident comentat”. 

- Que en data 18/03/2022 el SEM va donar resposta, mitjançant escrit de la mateixa 
data, en què s’assenyalava, pel que ara interessa, que: “Pel que fa a la rectificació 
que demana li hem de dir, tot i considerant els seus motius, que no està contemplat 
modificar un informe que ha estat complimentat en el decurs d’una assistència i 
trasllat.”  

- Que en data 25/03/2022 la persona reclamant va enviar al SEM un segon correu 
electrònic on reiterava la sol·licitud de rectificació, i en data 25/03/2022 el SEM va 
enviar-li un correu electrònic, que contenia un document adjunt en què es donava 
resposta reiterativa de l’anterior. 

- Que en data 29/03/2022 el SEM va informar telefònicament a la persona reclamant 
sobre quin és el procediment que hauria de seguir pel que fa a les sol·licituds de 
rectificació, així com els documents que hauria d’aportar. 

- Que en data 25/04/2022 l’ICS comunica al SEM que ha rebut “Dret Arsopol”, “però 
sense cap informe”. 

- Que, mitjançant escrit de data 29/08/2022, l’ICS dona resposta a 11 sol·licituds 
formulades per la persona reclamant entre els mesos de maig i juny de 2022 (amb 
registre de sortida de 08/09/2022), mitjançant el qual se l’informa, pel que ara 
interessa, del següent: 

“Hem rebut els seus escrits presentats per diferents vies i adreçats a diferents 
organismes i que detallem tot seguit: 
 
Dia 20 de maig de 2022 i amb número de registre (...) presentat en 
l'Oficina Virtual de Tràmits, sol·licitud de rectificació d'informació del Servei 
d'Emergències Mèdiques (...), 
 
Dia 23 de maig de 2022 i amb número de registre d'entrada 360 presentat en l’ 
(.sic) (...), sol·licitud de l'Equip d'Atenció Primària rectificació (...),  
(...) 
Revisat el contingut dels seus missatges i comprovades les dades de què 
disposem: 
 
Pel que fa a les sol·licituds de rectificació, us comuniquem que d'acord amb la 
normativa vigent les dades de salut només es poden rectificar quan es pot 
comprovar fefaentment l'error, aportant els informes acreditatius de l'error i/o que 
el professional que ha fet el diagnòstic pugui comprovar l'error del diagnòstic 
recolzat amb visita i proves mèdiques si s'escau. Aquesta informació ja us la 
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vàrem facilitar en el nostre escrit del dia 12 de maig de 2022, número de registre 
de sortida (...)” 

 
3.2.- Un escrit de l’ICS de data 03/05/2022, emès en resposta a una sol·licitud formulada per 
la persona reclamant en data 08/04/2022, de supressió de certes dades que figuraven en els 
dos informes del SEM esmentats, publicats a la Història Clínica Compartida a Catalunya (en 
endavant, HC3), i que tot sembla indicar que es tractarien de les mateixes dades que són 
objecte de la sol·licitud de rectificació de la que porta causa el present procediment de 
tutela. 
 
 
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. Marc normatiu. 
 
L’article 16 de l’RGPD regula el dret de rectificació en els termes següents: 

“El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable 
del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le 
conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá 
derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, 
inclusive mediante una declaración adicional”. 

 
Per la seva banda, l’article 14 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), determina el 
següent, també en relació amb el dret de rectificació: 
 

“En exercir el dret de rectificació reconegut a l’article 16 del Reglament (UE) 
2016/679, l’afectat ha d’indicar en la seva sol·licitud a quines dades es 
refereix i quina correcció s’hi ha de fer. Hi ha d’adjuntar, quan sigui necessari, 
la documentació justificativa de la inexactitud o el caràcter incomplet de les 
dades objecte de tractament”. 

 
En relació als drets contemplats als articles 15 a 22 de l’RGPD, els apartats 3 i 4 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 (…). 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, 
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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.” 

 
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.” 

 
3. Qüestions formals. 
 
En primer lloc, convé referir-se breument a la queixa formulada per la persona reclamant en 
el seu escrit de reclamació, referida al fet que aquesta persona hauria sol·licitat al SEM la 
rectificació de les seves dades de manera reiterada i durant mesos, sense èxit.  
 
Al respecte, escau puntualitzar que el present procediment de tutela té per objecte revisar 
únicament l’actuació del SEM davant la petició de rectificació formulada per la persona 
reclamant, ja que el SEM és l’entitat contra qui s’ha formulat la reclamació. Per això no 
s’analitzarà l’actuació d’altres entitats o organismes, com poden ser l’Institut Català de la 
Salut (ICS) o el Departament de Salut. 
 
Doncs bé, un cop revisada la documentació aportada pel SEM i la persona reclamant, cal 
assenyalar que en el present procediment la persona reclamant no ha acreditat el retard 
invocat, i, per contra, el SEM ha aportat diversa documentació de la que s’infereix una 
actuació diligent en la seva resposta, i en tot cas una resposta efectuada dins el termini 
legalment previst. En concret, de la documentació aportada pel SEM es desprèn que no va 
ser fins al 10/03/2022 que la persona reclamant va enviar un correu electrònic al SEM 
sol·licitant la rectificació dels dos informes emesos en data (...)/10/2020, i que el SEM va 
donar-hi resposta en data 18/03/2022, és a dir, sis dies més tard (resposta que va reiterar en 
data 25/03/2022, el mateix dia que la persona aquí reclamant va reiterar la seva sol·licitud), i 
per tant dins el termini d’un mes que preveu l’article 12.3 de l’RGPD per donar resposta als 
drets previstos als articles 15 a 22 de l’RGPD, entre els que figura el dret de rectificació. 
 
Convé fer un aclariment respecte al missatge que la persona reclamant hauria presentat en 
data 06/08/2021 a través del servei d’eConsultes de LaMevaSalut. Al respecte, no es pot 
entendre que aquest missatge fos desatès pel SEM, ja que l’eConsultes és un espai on els 
usuaris poden efectuar consultes a alguns professionals de la sanitat pública que tenen 
assignats. En el cas present, la persona aquí reclamant va enviar un missatge adreçat a la 
seva infermera assignada del Centre d’Atenció Primària (CAP) corresponent, dependent de 
l’ICS. No es tractava, doncs, d’un missatge adreçat al SEM. Per tant, la persona obligada a 
donar resposta a aquesta sol·licitud formulada a través de l’espai d’eConsultes seria el 
responsable del tractament en aquell cas, que tot sembla indicar que seria l’ICS (per al cas 
que la reclamant es referís als informes del SEM que figuraven en la història clínica a la qual 
s’accedeix des d’un centre d’atenció Primària de l’ICS). D’altra banda, cal tenir en compte 
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que si la sol·licitud formulada per la persona reclamant també tingués per objecte la 
rectificació dels informes publicats a la seva HC3, en la mesura que el Departament de Salut 
és el responsable del tractament respecte de les dades personals incorporades a l‘HC3, 
seria el Departament de Salut la persona obligada a donar resposta a la sol·licitud de 
rectificació dels informes que figuressin publicats a l’HC3.  
 
 
4. Qüestions de fons. 
 
La reclamació que aquí es resol es formula respecte d’una sol·licitud d’exercici del dret de 
rectificació que la persona aquí reclamant va presentar davant el SEM el 10/03/2022, i que 
va reiterar en data 25/03/2022. 
 
A continuació, s’analitzarà si la resposta denegatòria del SEM a la sol·licitud de rectificació 
formulada per la persona reclamant, fou conforme amb la normativa exposada en el 
fonament de dret 2n, i si procedeix la rectificació sol·licitada. 
 
Mitjançant escrit de 18/03/2022, el SEM va denegar la sol·licitud de rectificació formulada 
per la persona reclamant, assenyalant, pel que ara interessa, el següent (antecedent 3.1): 
 

“Pel que fa a la rectificació que demana li hem de dir, tot i els seus motius, que no està 
contemplat modificar un informe que ha estat complimentat en el decurs d’una assistència 
i trasllat.” 

 
Al respecte, i un cop analitzat el contingut dels informes d’atenció del SEM, escau 
assenyalar que la resposta que el SEM va donar a la persona reclamant (“Pel que fa a la 
rectificació que demana li hem de dir, tot i considerant els seus motius, que no està 
contemplat modificar un informe que ha estat complimentat en el decurs d’una assistència i 
trasllat”) no s’ajusta a dret, i això perquè aquests informes fan referència a dades personals, 
i per tant existeix la possibilitat que es consignin dades errònies (com podria ser un número 
de CIP erroni), o que calgui completar-les tenint en compte la finalitat del tractament. De 
manera que, en el cas que s’acrediti l’existència d’un error, cal habilitar mitjans per corregir 
les dades errònies o per completar-les.  
 
Altra cosa són els motius de desestimació que el SEM ha esgrimit davant l’Autoritat en el 
marc del present procediment de tutela, que s’aborden a continuació. 
 
En primer lloc, cal fer una consideració prèvia i comuna a totes les dades que foren objecte 
de la sol·licitud de rectificació. Com s’ha indicat, l’article 16 de l’RGPD obliga al responsable 
del tractament a procedir a la rectificació de les dades personals quan aquestes siguin 
inexactes o incompletes. Ara bé, cal assenyalar que l’article 14 de LOPDGDD exigeix que en 
la sol·licitud de rectificació s’indiqui clarament a quines dades es refereix i la correcció que 
s’ha de realitzar, i a més, quan sigui precís, haurà d’anar acompanyada de la documentació 
justificativa de la inexactitud o del caràcter incomplet de les dades objecte de tractament. En 
definitiva, que, en determinats casos, per poder exigir la rectificació d’una dada ha 
d’acreditar-se l’error comés o el seu caràcter incomplet. Doncs bé, s’avança que, en relació 
amb les rectificacions sol·licitades, la persona aquí reclamant no ha acompanyat 
documentació acreditativa del caràcter suposadament erroni o incomplet de les dades. 
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Partint d’aquesta consideració prèvia, cal analitzar seguidament les rectificacions 
interessades per la persona reclamant. 
 
4.1.- Sobre el número de telèfon consignat en els dos informes del SEM. 

 
Pel que fa a aquesta dada, en l’escrit de reclamació la persona reclamant s’ha limitat a 
assenyalar: “telèfon no és correcte”, sense indicar quin és el seu número de telèfon, i ni tan 
sols ha assenyalat si l’errada apuntada afectava a algun o a tots els números consignats en 
els informes del SEM. 
 
Per la seva banda, en el marc del present procediment de tutela el SEM ha manifestat que 
ha revisat aquesta dada i sosté que és correcta. 
 
L’Autoritat ha constatat que el número consignat en l’escrit de reclamació és totalment 
diferent al que figura en aquests informes. Però això per si sol no és suficient per concloure 
la inexactitud d’aquesta dada, ja que, entre d’altres motius: els informes del SEM són de 
data (...)/10/2020, mentre que la reclamació presentada davant l’Autoritat és de data 
26/05/2022, de manera que no es pot descartar que en el moment que es van emetre 
aquests informes la persona reclamant tingués aquest número de telèfon. Tampoc es pot 
descartar que el número de telèfon correspongués a un familiar de la persona reclamant, i 
que els tècnics del transport sanitari urgent que la van atendre l’haguessin consignat com a 
telèfon de contacte. 
 
Ara bé, encara que les raons apuntades impedeixen a aquesta Autoritat efectuar un 
pronunciament sobre l’exactitud o la inexactitud del número de telèfon consignat en els 
esmentats informes, el cert és que, davant el fet que la persona aquí reclamant no hagués 
acompanyat la seva sol·licitud de rectificació de cap document acreditatiu de la inexactitud 
que invocava, tractant-se d’una dada la correcció de la qual no estava subjecta a cap 
valoració subjectiva, allò que pertocava era requerir-li formalment que esmenés la seva 
sol·licitud. En aquest sentit, l’article 25 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’aplicació en allò que no s'oposi a 
l’RGPD o a l’LOPDGDD), regula el procediment d’exercici de drets, i estableix al punt 3 que: 
“En cas que la sol·licitud no compleixi els requisits que especifica l’apartat primer, el 
responsable del fitxer ha de sol·licitar-ne l’esmena”. En l’apartat primer al qual fa referència 
el punt 3, figura l’aportació de “Documents acreditatius de la petició que formula, si s’escau”, 
requeriment de documentació que cal relacionar amb l’establert a l’article 14 de l’LOPDGDD. 
 
Així les coses, davant la sol·licitud de rectificació formulada per la persona reclamant en 
data 10/03/2022, el SEM hauria d’haver-li adreçat un requeriment d’esmena de la sol·licitud, 
per tal que aportés la documentació acreditativa de la inexactitud apuntada, i haver resolt a 
la vista de la documentació aportada, o desestimar la rectificació un cop transcorregut el 
termini concedit a tal efecte sense aportar-la.  
 
L’omissió d’aquesta actuació per part del SEM, comporta l’estimació de la reclamació pel 
que fa a la sol·licitud de rectificació del número de telèfon consignat en els dos informes, i en 
conseqüència escau requerir el SEM que sol·liciti a la persona aquí reclamant que presenti 
la documentació que justifiqui la inexactitud d’aquesta dada, per tal que resolgui en funció 
del resultat d’aquesta actuació d’esmena de la sol·licitud. 
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4.2.- Sobre l’adreça consignada en els dos informes del SEM. 
 
La mateixa resposta mereix la reclamació referida a la rectificació d’aquesta dada. En l’escrit 
de reclamació la persona reclamant s’ha limitat a assenyalar: “adreça està incompleta”, 
sense indicar-ne quina seria la informació que s’hauria omès. 
 
Per la seva banda, en el marc del present procediment de tutela el SEM ha manifestat que 
ha revisat aquesta dada i sosté que és correcta. 
 
L’Autoritat ha constatat que en l’escrit de reclamació presentat davant l’Autoritat, consta la 
mateixa adreça que figura en aquests informes del SEM, amb la diferència que en els 
informes del SEM s’omet el número de pis. 
 
Ara bé, i pel mateix motiu apuntat abans, davant la sol·licitud de rectificació d’aquesta dada, 
el SEM hauria d’haver impulsat un tràmit d’esmena de la sol·licitud, i requerir a la persona 
aquí reclamant que aportés la documentació acreditativa de la inexactitud de l’adreça 
consignada amb la informació que calia completar.  
 
La constatació d’aquesta omissió comporta l’estimació de la reclamació pel que fa també a 
la sol·licitud de rectificació de l’adreça incompleta, i en conseqüència escau requerir el SEM 
que sol·liciti formalment l’esmena de la sol·licitud, per tal de resoldre-la atenent al resultat 
d’aquesta. 
 
4.3. Sobre les dades de salut consignades en els dos informes del SEM. 
 
En els diversos escrits que el SEM ha presentat davant l’Autoritat, ha vingut a assenyalar 
(antecedent 3.1) que les dades de salut consignades no es poden modificar perquè no 
contenen un diagnòstic, sinó una mera “orientació diagnòstica”, emesa en el marc d’una 
atenció sanitària urgent. Afegint que ha revisat aquesta informació i que és correcta. 
 
Amb aquesta afirmació, el SEM vindria a assenyalar que la informació consignada obeiria 
efectivament a la valoració mèdica inicial que va efectuar el metge que va atendre a la 
persona reclamant, i que per tant no es pot considerar una dada inexacta.  
 
Certament, el fet hipotètic que posteriorment en una assistència mèdica hospitalària o d’altre 
tipus, s’hagués pogut emetre un diagnòstic -ferm- diferent, per si sol no convertiria en 
inexacta la dada relativa al diagnòstic orientatiu consignat en l’informe del SEM, ja que allò 
que faria que aquest diagnòstic orientatiu fos una dada inexacta seria que s’aportés un 
informe mèdic que confirmés la incorrecció d’aquesta informació, que el metge que el va 
emetre hagués reconegut un error mèdic o d’altre tipus, o en últim extrem que “prima facie” 
resultés una informació mancada de tota lògica o sentit, o clarament incongruent amb la 
resta d’informació consignada en els mateixos informes. Però com s’ha dit, el SEM ha 
manifestat que van revisar aquesta dada i que van confirmar la seva correcció, en el sentit 
que han confirmat que aquesta fou la valoració inicial del metge que va atendre la persona 
reclamant. I l’Autoritat considera que la informació consignada en els dos informes no està 
mancada de tota lògica o sentit, ni resulta incongruent a la vista de la resta d’informació 
consignada.  
 
En segon lloc, i tal com s’ha assenyalat, l’article 14 de l’LOPDGDD exigeix, pel que ara 
interessa, que la sol·licitud de rectificació s’acompanyi de la documentació justificativa de la 
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inexactitud de les dades objecte de tractament. I sobre això el SEM ha manifestat que en 
data 29/03/2022 va informar a la persona reclamant sobre el procediment i la documentació 
que calia aportar per demanar la rectificació de les dades de salut controvertides, però que 
aquesta no va aportar-la, ni davant el SEM, ni davant l’ICS. En concret, el SEM afirma no 
haver rebut cap informe del seu metge ni de la regional de (...), en al·lusió als centres de 
l’ICS ubicats a la província de (...). 
 
D’altra banda, la persona reclamant tampoc no ha aportat davant l’Autoritat cap 
documentació acreditativa del suposat error comès pel metge o les persones del SEM que la 
van atendre en data 07/10/2020.  
 
Així les coses, en la mesura que aquestes dades de salut no fan referència a fets objectius 
dels quals es pogués posar de manifest fàcilment la seva incorrecció, sinó que responen a 
valoracions o apreciacions de personal facultatiu emeses en una atenció sanitària urgent, 
que no estan mancades de tota lògica o sentit ni són clarament incongruents, i respecte de 
les quals la persona reclamant no ha aportat un informe mèdic contradictori que evidenciï la 
seva incorrecció, cal desestimar la reclamació pel que fa a la sol·licitud de rectificació de les 
dades de salut. 
 
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 el SEM per tal que en el termini de 10 dies comptadors 
a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució, sol·liciti a la persona aquí 
reclamant l’esmena de la seva sol·licitud de rectificació pel que fa al número de telèfon i a 
l’adreça consignats en els informes de data 07/10/2020, en els termes exposats al fonament 
de dret 4 (4.1 i 4.2). I a partir del resultat obtingut, o en tot cas un cop superat el termini 
concedit per a l’esmena sense haver-se aportat documentació acreditativa de la incorrecció 
o inexactitud d’aquestes dades, doni resposta a la persona reclamant dins el termini 
legalment previst. 
 
Un cop s’hagi fet efectiu el dret de rectificació en els termes exposats i es notifiqui a la 
persona reclamant, en els 10 dies següents el SEM haurà de donar-ne compte a l’Autoritat. 
 
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Estimar parcialment la reclamació de tutela formulada per (...) contra el Sistema 

d’Emergències Mèdiques, SA. pel que fa a la sol·licitud de correcció de les dades 
referents al número de telèfon i l’adreça consignats en els dos informes d’atenció de data 
(...)/10/2020, amb l’abast assenyalat als fonaments de dret 4.1 i 4.2. I desestimar la 
reclamació pel que fa a la sol·licitud de rectificació de les dades de salut, pels motius 
assenyalats al fonament de dret 4.3. 

 
2. Requerir al Sistema d’Emergències Mèdiques, SA per tal que, en relació amb el número 

de telèfon i l’adreça consignats en els dos informes d’atenció de data (…)/10/2020, faci 
efectiu el dret de rectificació exercit per la persona reclamant, en la forma i terminis 
assenyalats al fonament de dret 5è. Un cop s’hagi fet efectiu el dret de rectificació, en els 
10 dies següents l’entitat reclamada haurà de donar-ne compte a l’Autoritat. 
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3. Notificar aquesta resolució al Sistema d’Emergències Mèdiques, SA 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, 


