NOTÍCIA
DESEMBRE 2017
Sessió sobre actualització legislativa

Respondre als nous reptes legals
El 12 de desembre l’Auditorium II del Centre d’Oftalmologia Barraquer ha acollit una sessió
d’actualització legislativa sobre tres aspectes d’especial interès: el decret d’autorització i registre
dels centres i serveis sanitaris; el nou reglament europeu de protecció de dades; i la
responsabilitat penal de l’empresa.
La sessió ha comptat amb la participació de tres experts. Cadascun d’ells ha exposat les principals
implicacions pels centres sanitaris d’un tema legal destacat i ha respòs les qüestions del públic al
respecte. En primer lloc ha intervingut Rafel Audivert, soci advocat de Tornos Abogados, que ha
glossar el Decret 151/2017 de 17 d’octubre, d’àmbit català, que estableix els requisits i garanties
tècnico-sanitàries comuns dels centres i serveis sanitaris i dels procediments per a la seva
autorització i registre.
Audivert ha remarcat que la voluntat del legislador amb aquest decret és “regular-ho
absolutament tot dins els centres” i ha comentat el relleu que s’ha volgut donar a la informació als
usuaris en aquest context. Però la seva exposició s’ha centrat sobretot en el silenci negatiu en el
cas que un centre hagi de demanar permís per fer una obra nova o canvis substancials en les
instal·lacions existents. Això implica que si l’administració no ha donat resposta a la petició del
centre en el període de tres mesos, aquesta queda desestimada. Rafel Audivert ha subratllat que
el fet d’ haver optat pel silenci negatiu “genera inseguretat i és enganyós des del punt de vista
jurídic” i ha advertit del perill que suposa iniciar unes obres sense aprovació “perquè la inspecció
pot incoar un expedient sancionador o de clausura”.
Protecció de dades
Tot seguit, Adriana Legnani, coordinadora del Departament de Gestió de Datax, ha explicat els
canvis que comportarà la nova ordre europea de protecció de dades en sanitat que es troba
actualment en període transitori i que entrarà plenament en vigor el proper mes de maig. Aquesta
norma incrementa les garanties i els drets dels usuaris; planteja uns requeriments de
consentiment més estrictes; i demana de les empreses “una actitud conscient, diligent i proactiva

en el tractament de les dades”. Segons Adriana Legnani això es tradueix en l’exigència d’establir
“protocols i mecanismes de control interns”. En la mateixa línia, també demana l’existència d’un
responsable del tema: el delegat de protecció de dades. Les empreses no només hauran d’habilitar
aquests mecanismes, sinó també fer-los transparents i auditables, de manera que puguin oferir
garanties del seu bon funcionament. Una altra de les novetats de la norma europea són les
sancions en cas d’incompliment, que poden arribar als 20 milions d’euros o al 4% de la facturació.
Una inversió en prevenció
Finalment, Thea Morales, advocada directora de l’Assessoria Penal Corporativa ha parlat de la
responsabilitat penal de la persona jurídica. Aquesta figura neix el 2010 però el 2015 la reforma
del codi penal va obrir la porta a la creació dels models de prevenció del delicte també coneguts
com a compliance. L’interès d’ haver adoptat un d’aquests models radica en el fet que, en cas de
delicte, l’empresa queda exempta de responsabilitat penal. Si l’adopció del model és posterior, la
responsabilitat queda atenuada. Segons Thea Morales, “la nova legislació fa especialment
interessant el compliance”. El president de l’ACES, Josep Ignasi Hornos va cloure l’acte afegint, al
fil de l’argument exposat, que “qualsevol empresa ben organitzada ha d’implementar aquests
models de prevenció per reforçar la seva posició”.
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