
Recomendación á Consellería de Sanidade sobre entrega de documentación relativa a un
procedemento sancionador.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2016

Sr. conselleiro.:

Nesta Institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª. .....,
sobre a contestación aos escritos presentados nesta consellería e a entrega de
documentación relativa ao expediente sancionador ao Centro Sanitario Proxecto Foltra.

ANTECEDENTES

No seu escrito indicábanos que ten presentados múltiples escritos solicitando información
sobre o expediente sancionador ao citado Centro Foltra, sen recibir contestación algunha.
Tampouco obtivo resposta acerca da petición de copia da documentación e información
seguidas na consellería, nin sobre a esixencia de depuración de responsabilidades aos
funcionarios intervintes no expediente mencionado.

Ante o requirimento de información á Consellería de Sanidade, a administración remitiunos
un escrito no que se sinala que os escritos presentados pola reclamante teñen como
referencia o expediente sancionador 23013039/PL-CO incoado a Asociación para o proxecto
Foltra, por considerar que, presuntamente, se están vulnerando os dereitos dos pacientes e
familiares na atención que se realiza no centro sanitario do que é titular.

A consellería afirma ter cumprido en todo momento a normativa vixente, axustando a súa
actividade ao establecido con carácter xeral para os expedientes sancionadores en
tramitación. Indica que vostede non reúne a condición de interesada conforme ao indicado
no artigo 31 da Lei 30/1992, aínda no suposto de que se valorara no expediente o peche
temporal ou definitivo do centro sanitario citado, e que en ningún momento se indicou esa
posibilidade, polo que se exclúe calquera prexuízo que puidera vir referido a ese peche. Por
outra banda, sinala que vostede non acreditou en ningún momento a representación que
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manifesta doutros pais, a pesar de ter coñecemento da postura da administración sanitaria
en referencia a esa falta de representación.

O informe continúa poñendo de manifesto que o artigo 3 letra i) da L.O. 15/1999 de
protección de datos de carácter persoal, sinala que constitúe cesión, toda revelación de
datos efectuada a persoa distinta da interesada, e o artigo 11 desa mesma norma, establece
que os datos de carácter persoal obxecto do tratamento so poderán ser comunicados a un
terceiro para o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas do
cedente e do cesionario co previo consentimento do interesado. Como sinala a AEPD non
pode considerarse que a información que conteña datos de terceiras persoas quede incluída
no dereito de acceso, toda vez que a transmisión de datos implica a revelación dos mesmos
a unha persoa distinta do afectado, que non atoparía amparo nos supostos regulados no
artigo 11 da LOPD.

ANÁLISE

Á vista da información anterior, na que se avaliou o contido da queixa e o exposto no
informe da Consellería de Sanidade, por parte do Valedor do Pobo temos que realizar as
seguintes consideracións:

O problema de fondo que substancia este expediente de queixa parte da pretensión inicial
de Dª ...., de ser tida como interesada no procedemento sancionador 23013039/PL-CO
incoado a Asociación para o proxecto Foltra, coas consecuencias xurídicas que elo conleva. A
aceptación de parte interesada permitiría acceder as pretensións reclamadas pola autora da
queixa.

Precisamente, con data de 15 de xaneiro de 2014, o Valedor do Pobo, tras a debida
tramitación da investigación sumaria e informal do procedemento de queixa, resolveu o
expediente I.4.Q/12998/13 recomendando á Consellería de Sanidade que se adoptaran as
medidas necesarias para considerar á autora da queixa como parte no procedemento do
expediente sancionador nº 2013039 PL-CO, ao ser titular dun interese lexítimo, seguindo o
disposto no apartado a) do artigo 31.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común

A base da argumentación esgrimida naquela investigación atopábase tanto na normativa
aplicable como na xurisprudencia do Tribunal Supremo, analizando pormenorizadamente as
circunstancias do caso concreto. Recordamos aquí que, a xuízo desta Institución, neste
suposto non parece haber polos afectados un simple interese pola legalidade, é dicir, aquel
interese que calquera cidadán pode ostentar como consecuencia da súa mera condición de
membro da colectividade social, e que consiste no desexo de que sexan cumpridas as



normas vixentes, senón que os pacientes e familiares que reciben tratamento ou
seguimento no centro Foltra son directamente afectados da entidade cuestionada no
expediente sancionador, causándolles un prexuízo ou beneficio claro e material, non só
derivado dun posible peche do centro, senón que a posible paralización dos tratamentos
seguidos polos profesionais ao fronte de Foltra aféctalles total e directamente, tanto pola
continuidade dos mesmos como polas valoracións acerca deles.

Pero ademais diso, dábase aquí unha circunstancia que corroboraba a nosa argumentación,
pois no propio expediente sancionador facíase referencia a pacientes do Centro Foltra e aos
seu proxenitores, con nome e apelidos, aparecendo declaracións destes en entrevistas, das
que a propia instrutora saca conclusións e emite xuízos de valor, sen que a persoa aludida
teña posibilidade de confirmar ou desmentir tales deducións. A constancia de tales
referencias non pode obviar que as persoas aludidas non sexa parte interesada dado que as
súas declaracións ou supostas motivacións influíron nas valoracións da instrución realizada e
resultaron probas da “suposta” mala praxe seguida no centro.

Por último, tamén se deixaba constancia naquel expediente que, de ser necesario, Dª. .....,
podería aportar canta documentación fora precisa para que a representación que pretende
exercer sexa conforme á normativa, debéndoselle de requirir. Pero, en todo caso, non obsta
para que a súa persoa tivera cabida no expediente como parte interesada.

En base a todo o anterior, seguimos considerando que as valoracións e conclusións
esgrimidas no expediente I.4.Q/12998/13 seguen a ter plena vixencia, e se entón
consideramos que Dª...., tería que ser parte interesada no procedemento sancionador nº
2013039 PL-CO, a día de hoxe, mantemos a mesma postura, polo que resulta acertado que a
autora da queixa teña acceso á documentación solicitada.

Por outra banda, o procedemento administrativo seguido no proceso sancionador nº
2013039 PL-CO consta como concluso, polo que cabería aplicar aquí as disposicións que ao
respecto regula a normativa de acceso á arquivos e rexistros da administración pública, coas
limitacións que en todo caso se estableza en concordancia coa Lei de Protección de Datos
Persoais. Cabe recordar ademais que no expediente sancionador constan importantes
referencias a datos referentes á intimidade das persoas, concretamente á pais/titores de
pacientes do Centro Foltra, e polo tanto, segundo o artigo 37 da entón aplicable Lei 30/1992
da Lei de Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo Común, estará reservado o acceso
a estas persoas que de observar que tales datos figuren incompletos ou inexactos, poderán
esixir que sexan rectificados ou completados.



As referencias sobre a captación destes pacientes, o seu discernimento sobre valoracións,
diagnósticos e resultados clínicos, ou incluso supostos enganos, son, sen dúbida, alusións
que implican que as partes afectadas teñan acceso, coñecemento e posibilidade de esixir a
súa enmenda. Evidentemente, a administración deberá ter en conta as directrices sobre a
revelación de datos persoais de terceiros e o disposto no tocante ao consentimento previo
das persoas afectadas.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar á Consellería de Sanidade a
seguinte Recomendación:

Que se adopten as medidas necesarias para garantir o acceso a documentación solicitada
pola autora da queixa en relación co expediente sancionador seguido contra a Asociación
para o proxecto Foltra, respectando en todo caso a normativa relativa á transparencia e
acceso á información pública así como á protección de datos de carácter persoal.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdaa atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


