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PÍNDOLA 15.- CESSIÓ DE DADES DE PACIENTS A TERCERS EN EL MARC DE LES 

RECLAMACIONS PATRIMONIALS I JUDICIALS 

 

Recentment, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha resolt una consulta 
sobre peticions d’informació per part d’asseguradores i advocats que intervenen en els 
diferents procediments de reclamacions administratives i judicials que han interposat els propis 
pacients, quan un Hospital no disposa del consentiment d’aquests per enviar informació 
relativa a l’assistència rebuda a l’Hospital.  

 

LEGITIMACIÓ ACTIVA 

En primer lloc, es planteja el cas dels advocats que demanen accedir a dades del pacient atès 
a l’Hospital, quan representin els interessos del propi pacient. És a dir, que la sol·licitud d’accés 
al formuli l’advocat que actua en nom i representació del pacient reclamant o, si escau, la 
companyia asseguradora que presta assistència jurídica al pacient en base a un contracte 
d’assegurança subscrit pel pacient. 
 
En aquest cas, per tal que una tercera persona diferent del pacient, un advocat que el repre-
senta, pugui accedir a dades de la HC d’aquest per representació, és necessari que aquesta 
persona acrediti la seva identitat i l’habilitació corresponent davant de l’Hospital, ja sigui a 
través del formulari que aquest pugui articular per a resoldre aquest tipus de sol·licituds, o bé, 
si escau, a través de l’aportació de poders notarials atorgats pel pacient que presenta una 
reclamació contra l’Hospital. 
 
 

LEGITIMACIÓ PASIVA 

En segon lloc, es planteja, vistos els termes de la consulta, que la companyia asseguradora o 
l’advocat que sol·licita accés a informació de salut del pacient reclamant ho faci en nom i 
representació del propi Hospital o, si escau, del professional sanitari del centre contra el que 
s’articula la reclamació (per exemple, en un cas de mala praxi professional, el metge que ha 
atès al pacient). 

En aquest cas, s’entén que pot resultar habilitada la comunicació de determinades dades de 
salut d’un pacient, sense el seu consentiment, als advocats o companyies asseguradores de 
l’Hospital o dels professionals afectats, quan aquesta informació sigui necessària per a l’exer-
cici del dret de defensa o el compliment del contracte d’assegurança, arran de les reclamaci-
ons relacionades amb la prestació sanitària. 
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Per a més informació: 

- Dictamen CNS 37/2019 

CNS 37 2019 
Dictamen.pdf

 

-Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de Salut- 
dpd@ticsalutsocial.cat 

https://ticsalutsocial.cat/oficina-dpd/ 
Tel.: 93 553 26 42 (9:00 a 14:00 h.) 
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