
SECRET PROFESSIONAL I PROTECCIÓ DE DADES.
DRETS DELS METGES EN LA PUBLICACIÓ DELS

RESULTATS PROFESSIONALS PER PART DE
L’EMPRESA



PROTECCIÓ DE DADES EN L’ÀMBIT SANITARI
SECRET PROFESSIONAL

• Dada de caràcter personal relacionada amb la salut (article 5
del Reial Decret 1720/2007): la informació que concerneix a la
salut passada, present i futura, física o mental, d’un individu. En
particular, inclou el percentatge de discapacitat i la informació
genètica.

• Són dades especialment protegides. Per tant, el tractament de
dades que no s’ajusti a la normativa es pot considerar infracció
molt greu.



Necessitat de consentiment exprés o habilitació legal.

EXCEPCIÓ

Prevenció o diagnòstics mèdics, prestació d’assistència sanitària o tractaments mèdics, i gestió de
serveis sanitaris.
Condició: tractament de dades sigui realitzat per un professional sanitari subjecte al secret
professional o per qualsevol altra persona subjecta a una obligació equivalent de secret.

Especificitat en l’àmbit sanitari: institucions o centres sanitaris públics i privats, i professionals, poden
tractar dades de caràcter personal relatives a la salut de les persones que hi acudeixin, d’acord amb
la seva legislació específica.

REGLA GENERAL



Professional que tracta aquestes dades està subjecte al deure de
secret. Normativa que l’estableix:
• Article 10 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
• Article 10 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.
• Article 16.6 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre.
• Article 11.6 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre.
• Article 31 del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de

Metges de Catalunya.
EXCEPCIÓ: consentiment de la persona afectada.

SECRET PROFESSIONAL



Supòsits en què la normativa admet la comunicació de les dades sense
necessitat de consentiment de la persona afectada:
• Per tal de solucionar una urgència que requereixi accedir a un fitxer o per

tal de realitzar els estudis epidemiològics en els termes establerts en la
legislació sobre sanitat estatal o autonòmica.

• Comunicació de dades personals sobre salut entre organismes, centres i
serveis del Sistema Nacional de Salut que es realitzi per a l’atenció
sanitària de les persones, d’acord amb el Capítol V de la Llei 16/2003, de
28 de maig.

• Informació a persones vinculades al pacient en la mesura que aquest ho
autoritza de forma expressa o tàcita.

ALTRES EXCEPCIONS



• Informació al representant legal en cas d’incapacitat del pacient.
• Informació a familiars i persones vinculades al pacient si aquest, a criteri

del metge, no és competent per a entendre la informació.
Supòsits de l’article 32 del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya):
• a) Quan de la revelació se’n presumeixi un molt probable bé per al

pacient.
• b) Quan certifiqui un naixement.
• c) Quan certifiqui una defunció.

ALTRES EXCEPCIONS



d) Si amb el silenci es presumís un molt probable perjudici per al
pacient, per a d’altres persones o un perill col•lectiu.

e)  Quan es tracti de malalties professionals, accidents de treball,
o d’altres sinistres.

f)   Quan actuï com a pèrit inspector, metge forense, jutge
instructor o similar.

g)  En ocasió de maltractaments a infants, vells, discapacitats
psíquics o actes de violació (en aquest cas amb el
aquiescència de la víctima).

ALTRES EXCEPCIONS



h) Quan el metge es vegi injustament perjudicat per causa del
manteniment del secret d’un pacient, i aquest sigui autor voluntari del
perjudici, a condició, però, que de la revelació del fet no en resultin
altres perjudicats.
• Supòsits en què compartir el secret en l’àmbit d’un equip mèdic

suposa un benefici pel pacient i per a la seva atenció (article 37 del
Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya).

• Requeriment judicial.

ALTRES EXCEPCIONS



Règim sancionador de la protecció de dades: s’aplica als responsables dels
fitxers o encarregats del tractament. Per tant:

Exercici professional per compte propi: responsabilitat directa com a
responsables dels fitxers o encarregats del tractament.
Vulneració del deure de secret és infracció greu, sancionat amb multa de
40.001 a 300.000 euros.

RESPONSABILITAT DELS PROFESSIONALS SANITARIS



Exercici professional per compte aliè: no s’actua com a responsables dels
fitxers o encarregats del tractament. Per tant, en l’àmbit de la protecció de
dades la responsabilitat seria de l’entitat per a la qual es presta el servei.
Sense perjudici de possibles responsabilitats disciplinàries.
En l’àmbit estatutari-administratiu, l’article 72.2.c) de la Llei 55/2003, de 16
de desembre, sanciona com infracció molt greu “El trencament de la deguda
reserva respecte a dades relatives al centre o institució o a la intimitat
personal dels usuaris i a la informació relacionada amb el seu procés i
estada a les institucions o centres sanitaris.”
En l’àmbit laboral, aquests incompliments podrien arribar a constituir causa
d’acomiadament disciplinari (article 54 de l’Estatut dels Treballadors).

RESPONSABILITAT DELS PROFESSIONALS SANITARIS



La publicació dels resultats professionals per part de l’empresa és un
tractament de dades.
És a dir, implica una recollida, gestió o comunicació d’informació relativa a
persones (els metges).
Fins i tot si es fa de forma restringida (per exemple, un Intranet). En aquest
sentit, entre moltes altres, podem destacar la Resolució de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades de 25/07/2014.
Per tant, s’ha de sotmetre a les regles generals establertes per al
tractament de dades personals (necessitat de consentiment dels titulars).

DRETS DELS METGES EN LA PUBLICACIÓ DELS
RESULTATS PROFESSIONALS PER PART DE L’EMPRESA



Possibilitat d’accés a aquests resultats per part d’altres treballadors si es
considera que la informació és rellevant.

Fins i tot, es podria admetre la divulgació a tercers si la informació tingués
rellevància pública.

Qüestió casuística. Principi de proporcionalitat com a criteri general.

DRETS DELS METGES EN LA PUBLICACIÓ DELS
RESULTATS PROFESSIONALS PER PART DE L’EMPRESA



D’acord amb la jurisprudència, pautes generals:
• Origen legítim i veracitat de la informació.
• Ha de concórrer un interès públic, laboral o administratiu.
• No s’admeten difusions efectuades amb ànim ofensiu o de causar un
perjudici gratuït.

• Tampoc són admissibles les difusions d’informacions de caràcter reservat
o confidencial.

Si es considera que la publicació d’aquests resultats és necessària, cal acudir si és
possible al procediment de dissociació: transmetre la informació sense necessitat
de vincular-la amb persones físiques identificades o identificables.

DRETS DELS METGES EN LA PUBLICACIÓ DELS
RESULTATS PROFESSIONALS PER PART DE L’EMPRESA



Dret dels metges a la reserva de les seves observacions, apreciacions i
anotacions subjectives que constin a la història clínica.

Ni tan sols el pacient pot accedir-hi (article 18.3 de la Llei estatal 41/2002,
de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i dels
drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica; i 13.2
de la Llei catalana 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient, i a la
documentació clínica).

BREU APUNT SOBRE L’ÀMBIT DE RESERVA DELS METGES
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