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PÍNDOLA 3.- TRAÇABILITAT DE DIFUNTS 

 
La nova LOPDGDD1 destaca per la innovadora regulació de les dades referides a les 

persones difuntes, atès que, després d’excloure de l’àmbit d’aplicació de la llei el seu tracta-

ment al seu article 2.2.b), es permet que les persones vinculades al difunt per raons familiars 

o de fet o els seus hereus puguin sol·licitar l’accés a aquelles, així com la seva rectificació o 

supressió, si s’escau amb subjecció a les instruccions del difunt. 

 

DADES DE PERSONES DIFUNTES 

L’article 3 de la LOPDGDD estableix diverses categories en el cas de les dades refe-

rides a persones difuntes, de tal manera que:  

 

a)  les persones vinculades al difunt per raons familiars o de fet així com els seus hereus 

es poden dirigir al responsable o encarregat del tractament amb l’objecte de sol·licitar 

l’accés a les dades personals d’aquell i, si s’escau, la seva rectificació o supressió.  

 

b)  les persones o institucions a les quals el difunt hagi designat expressament per a això 

poden sol·licitar també, d’acord amb les instruccions rebudes, l’accés a les dades 

personals d’aquest i, si s’escau, la seva rectificació o supressió.  

 

c)  cas de menors, les facultats les poden exercir també els seus representants legals o, 

en el marc de les seves competències, el Ministeri Fiscal, que pot actuar d’ofici o a 

instància de qualsevol persona física o jurídica interessada.  

 

d)  cas de defunció de persones amb discapacitat, les facultats també les poden exercir, 

a més de les persones que s’assenyala pel cas de menors, els qui hagin estat desig-

nats per a l’exercici de funcions de suport, si aquestes facultats s’entenen compreses 

en les mesures de suport prestades pel designat. 

 

LIMITACIONS AL TRACTAMENT 

Les persones vinculades al difunt per raons familiars o de fet així com els seus he-

reus no poden accedir a les dades del causant, ni sol·licitar-ne la rectificació o la supressió, 

quan la persona difunta ho hagi prohibit expressament o així ho estableixi una llei. Aquesta 

prohibició no afecta el dret dels hereus a accedir a les dades de caràcter patrimonial del cau-

sant. 

 

 

 

                                                 
1
 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

http://www.ticsalutsocial.cat/
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ACCÉS AL REGISTRE D'ACCESSOS A LA HISTÒRIA CLÍNICA D'UNA PERSONA MORTA 

Davant de la sol·licitud d’accés a la Història Clínica - HC de persones relacionades 

amb un pacient que ha mort, (i, si escau, de rectificació o de supressió de dades personals), 

caldrà que aquesta vinculació quedi degudament acreditada. 

 

Pel que fa al contingut i l’abast del dret d’accés a la informació personal, el dret 

d’accés (art. 15 RGPD2) que exerciten les persones vinculades amb el titular mort en base a 

la previsió de l’article 3 de l’LOPDGDD, no inclou l’obligació, per al responsable, de comuni-

car 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 (HC entre d’altres) del titular. 

 

Això, sens perjudici que més enllà del contingut del dret d’accés, el centre sanitari 

pugui facilitar aquesta informació de manera voluntària. 

 

Qüestió diferent és que s’hagi d’informar de les comunicacions de dades del pacient 

mort, que s’hagin produït respecte d’un destinatari extern al propi responsable del tracta-

ment. 

 

Per a més informació: 

- Article 3 LOPDGDD  
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 
 

- CN 8/2019. Accés al registre d'accessos a la història clínica d'una persona morta 
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/Do
cuments/ca_cns_2019_008.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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