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Consideracions sobre el Programa públic d'analítica de dades en recerca i 

innovació en salut a Catalunya 

 

En el marc del procés participatiu i deliberatiu obert el dia 6 de juliol per l´AQuAS, 

sobre el Programa públic d'analítica de dades en recerca i innovació en salut a 

Catalunya i considerant la Moció 49/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte 

VISC+;  

 

Atès que les Dres. Lydia Buisán i Itziar de Lecuona, en tant que membres de 

l´Observatori de Bioètica i Dret, centre de recerca interdisciplinar de la Universitat de 

Barcelona (OBD), han estat convidades a participar en la Jornada de Debats estructurats 

del Programa (AQUAS, 5 de juliol de 2016) i en la presentació dels resultats (Facultat 

de Medicina de la Universitat de Barcelona, 12 de juliol de 2016), formulem les 

següents consideracions sobre el Programa públic d´analítica de Dades de 

Catalunya. Ho fem a la llum de les recomanacions del Grup d´Opinió de l´Observatori 

de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona -que es vàren fer públiques el febrer de 

2015-, en el Document sobre Bioètica i Big Data: explotació i comercialització de les 

dades dels usuaris de la sanitat pública. Posicionament, que ha estat pres com a referent 

per aquest nou Projecte.  

 

No és la nostra intenció reproduir les recomanacions, que es troben disponibles en accés 

obert i en format pdf en tres idiomes (català, castellà i anglès), sinó afegir les nostres 

consideracions al fil del contingut de la Moció Parlamentària, que estableix les passes a 

seguir, i del resultat de la nostra participació en els grups d´ètica i de seguretat i 

normativa en la Jornada, el proppassat 5 de juliol.  

 

- Qüestions prèvies: 

 

1. Considerem que un procés participatiu i deliberatiu, no s´assoleix en el termini 15 

dies (obert del 6 al 29 de juliol), mitjançant un lloc web situat a la AQuAS, amb una 

aplicació informática per enviar comentaris, al que no és té accés directe des del lloc 

web del propi Programa d´analítica de dades: 

http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/analitica_dades/. Si no des d´un altre 

:http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/proce_participatiu_deliberatiu_analitica_dades_salu

t/. Considerem també que no s´ha fet la suficient difusió i disseminació de les bases i els 

canvis d´aquest nou Programa, per tal de que sigui un debat inclusiu i informat.  

 

2. En els debats estructurats organitzats per l´AQuAS el proppassat 5 de juliol, com a 

pas previ a la consulta ciutadana, vàrem trobar a faltar la veu dels científics de dades, 

dels responsables de sistemes d´informació i de seguretat de les xarxes, d´experts en 

núvols, d´especialistes en intel.ligència artificial i mineria de dades, que coneixen els 

problemes de seguretat i tècnics que condicionen el debat bioètic i social de la recerca 

en analítica de dades.  

 

3. Convé abandonar definitivament la referència a l´anonimització i assentar les bases 

del Programa d´analítica de Dades sobre els riscos de reidentificació.  
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- Sobre els requisits establerts en la Moció del Parlament de Catalunya, en relació 

a les condicions en les que ha de tenir lloc el nou Programa d´Analítica de Dades:  

 

1. Sobre l´aturada del projecte VISC+: considerem que cal informació sobre l´estat 

dels projectes concedits, en el marc de l´anterior programa de recerca en big 

data. Àrees, objectius, mesures, resultats, accés i tractament de dades, 

problemes, bones pràctiques i lliçons apreses. Sobre aquesta base, hauria estat 

possible construir un debat més acurat a la realitat catalana de recerca, incloent-

hi els aspectes positius i negatius. La manca de dades sobre la situació dels 

projectes concedits és inacceptable. Considerem que per aturar un projecte 

d´aquestes dimensions, i que parteix d´un model de consentiment presunt, -amb 

les implicacions que té la recerca per a la ciutadania i per al propi sistema de 

recerca i innovació-, cal retiment de comptes del que s´ha posat en marxa fins 

ara. El pdf informatiu disponible al web de l´AQuAS té l´enllaç trencat. Si com 

el principi de transparència ha de guiar aquest Programa, aquesta hauria de ser la 

primera bona pràctica, explicar què s´ha fet i els resultats.  

2. Sobre els principis ètics i bioètics que haurien de guiar el nou Programa: 

considerem que la transparència i el retiment de comptes són cabdals, juntament 

amb els principis d´autonomia, beneficència, no maleficència i justícia. 

L´obligació de crear registres públics no és nova, la regulació de la recerca fa 

anys que estableix aquest requisit, juntament amb la publicació dels resultats a 

revistes científiques, tant positius com negatius, de la recerca desenvolupada. 

Considerem també que el nou Programa d´analítica de dades, hauria 

d´incorporar els principis de la recerca i la innovació responsable: ètica, gènere, 

accés obert, governança i educació científica.  

3. Sobre el model opt-out considerat com a òptim per possibilitar la recerca i la 

innovació basada en l´analítica de dades: considerem que cal revisar per segon 

cop la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció 

sanitària per incloure drets i deures en relació a la recerca. En particular, les 

implicacions per al ciutadà de la recerca basada en l´analítica de dades. 

Considerem també que el procés per exercir el dret d´oposició al Programa, no 

ha estat analitzat i debatut, tenint en compte que l´anterior procediment establert 

per exercir-lo que presentava incongruències i mancances. Considerem que ha 

de ser un tràmit segur, mitjançant una aplicació informàtica que garanteixi la 

confidencialitat, i que ni tan sols opcionalment ha de demandar l´explicació dels 

motius pels quals la persona interessada desitja sortir de la base de dades per a 

l´analítica de dades. No es pot tramitar una decisió així per correu electrònic, 

adjuntant fotocòpia del DNI, sense les degudes garanties. Cal revisar els 

procediments establerts per protegir les decisions i les dades personals de forma 

segura.  

4. Sobre la creació d´un comitè d`ètica en recerca dependent de l´AQuAS, per 

avaluar els projectes de recerca sobre analítica de dades: considerem inviable 

aquesta possibilitat, per causa del propi sistema de creació i acreditació de 

comitès i per les funcions assignades. Implicaria que els comitès d´ètica en 

recerca (CEI), dels centres de recerca acreditats no tindrien la competència per a 

l´avaluació i seguiment que la normativa els hi confereix, quedant al marge 

d´aquest control. Tampoc no seria viable, donat que l´AQuAS no podria atendre 

les demandes de tots els centres de recerca de Catalunya. No tindria sentit 

articular un comitè que tornès a avaluar allò que han d´avaluar els comitès 
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d`ètica en recerca corresponents. Sobre els CEI, considerem que cal revisar la 

formació i la composició dels seus membres per comprovar que integren perfils i 

medis – recursos humans i materials- per avaluar adequadament els aspectes 

ètics, metodològics, jurídics i socials dels projectes sobre analítica de dades. 

Insistim en la necessitat d´ incorporar membres especialistes en ciència de les 

dades, seguretat dels sistemes, etc. Resulta també necessari posar en marxa les 

obligacions legals de seguiment dels projectes de recerca i del resultats.  

5. Sobre que només siguin els centres CERCA els que desenvolupin projectes 

d´analítica de dades: considerem que aquesta opció no és viable ni realista. El 

model de recerca imperant actualment, articulat mitjançant xarxes,en 

partenariats públics i privats i amb col.laboracions de tercers -provinents de la 

iniciativa privada- amb centres públics, és la base de la recerca. Recordem aquí, 

per exemple, els encàrrecs de tractament de dades, habituals en la recerca o 

l´accés de tercers per desenvolupar tasques determinades en el marc d´un 

projecte, a qui cal exigir les mateixes obligacions de confidencialitat que als 

investigadors. Convé revisar doncs, les particularitats del nostre model de 

recerca, on uns i altres, agents públics i iniciativa privada es necessiten, 

col.laboren i comparteixen objectius. És clar que hi ha interessos contraposats i 

models de negoci emergents envers les dades, que semblen recerca per revertir 

en el bé públic però que responen a interessos particulars. Cal esbrinar si 

s´utilitzen les vies de la recerca per crear models de negoci amb conjunt de 

dades personals que no persegueixen interessos comuns i no tancar l´accés a la 

iniciativa privada reduint el Programa als centres CERCA. I és aquí on els 

comitès d´ètica en recerca són peces clau. 

6. Sobre la protecció de dades personals i els riscos de reidentificació: trobem a 

faltar en la Moció del Parlament els principis que haurien d´inspirar aquest 

Programa d´Analítica de Dades. Principis que permetrien constrènyer l´accés i l´ 

explotació dels conjunts de dades, incloent-hi és clar dades personal, i per tant, 

minimitzar l´impacte negatius i no desitjats en els drets i interessos de les 

persones implicades . Recordem aquí que la llibertat de recerca forma part 

d´aquests drets i estableix també deures. El big data sanitari no ha de ser un 

repositori de conjunts de dades per agafar-les i després decidir que es farà. 

Recomanem, doncs, integrar els principis de protecció de dades en el disseny i 

l´avaluació dels projectes de recerca en analítica de dades: Necessitat; 

proporcionalitat; equitat; minimització de les dades; propòsit limitat; 

consentiment i transparència, que han d´aplicar-se en totes les etapes de 

processament de les dades (en sentit ampli). Són principis establerts per fer 

prevaldre el dret fonamental a la intimitat i a la confidencialitat de les dades 

personals que, com indica el Supervisor Europeu de Protecció de Dades, són ara 

com mai clau per protegir la dignitat humana, el lliure desenvolupament de la 

personalitat i altres drets fonamentals.  

7. Sobre la necessitat d´un informe rigorós d’avaluació de riscos i de mesures de 

seguretat a prendre, que ha de preveure també riscos futurs, i sobre que s'ha 

d'elaborar un informe d’avaluació de l’impacte d'aquest projecte sobre la 

privacitat: considerem absolutament necessari seguir els treballs, i adoptar les 

recomanacions i les propostes del Supervisor de la Protecció de Dades Europeu i 

de l´ Agència Europea encarregada de la seguretat de les xarxes i de la 

informació (ENISA), sobre els aspectes ètics, legals, tècnics i l´impacte social de 

l´analítica de dades. Cal que la privacitat per defecte i per disseny siguin una 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/DPO
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/
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realitat en les organitzacions que treballen en analítica de dades i un pilar del 

Programa.  

8. Sobre la destrucció de les dades un cop utilitzades en recerca: considerem que 

aquesta condició és d´impossible compliment. Ben al contrari, no s´ha de 

destruir cap dada per garantir la confidencialitat, el que s´ha de fer es garantir 

que les bases de dades i els conjunts de dades personals de salut – i altres dades 

relacionades-, emmagatzemades en el context públic sanitari i investigador no 

surtin del perímetre de l´Administració pública sanitària per a la seva explotació. 

Qui tingui un interès en accedir a aquestes dades i establir correlacions amb 

altres dades hauria de portar la informació i no emportar-se informació de 

caràcter sensible.  

9. Sobre l´emmagatzematge de dades i les condicions per explotar-les i establir-hi 

correlacions de tal manera que permetin millorar la presa de decisions: 

considerem que, per garantir un entorn de seguretat que minimitzi riscos 

(entenent que el risc zero no existeix), és necessari desenvolupar un núvol propi 

habilitat per aquesta recerca. Tenint en compte que les dades de salut són dades 

sensibles i que requereixen una especial protecció, que es lloguin espais de 

núvol comercials no és acceptable. Considerem que és necessari un núvol creat 

per la pròpia administració. En definitiva, l´eficàcia, la innovació i la 

excel.lència en la que es basa el big data sanitari català no pot dependre de 

serveis externs on enviar dades de salut per establir correlacions amb altres bases 

de dades, i en el nostre cas, dades de salut amb dades sociodemogràfiques de la 

persona i de les persones a ella afiliades a la seva història clínica, dades 

genètiques incloses.  

10. Sobre la base jurídica de l´anterior projecte VISC+ encara en vigor: considerem 

que cal derogar la Resolució SLT/570 /2015, de 16 de març, per la qual es fa 

públic un encàrrec de gestió que formalitzen el Departament de Salut, el Servei 

Català de la Salut i l'Institut Català de la Salut amb l'Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries de Catalunya. La Moció aprovada pel Parlament implica la 

impossibilitat de donar compliment als pactes continguts en la Resolució.  

11. Considerem que els conflictes d´interessos, tema clau en recerca, no ha estat 

inclòs en els debats a propòsit del Programa.  

12. Considerem que donar a conèixer les decisions de priorització de línies de 

recerca en analítica de dades – i els recursos destinats a tal efecte- en el nostre 

context hauria de ser un dels punts de partida d´aquest projecte.  

 

 

Barcelona, 29 de juliol de 2016  

 

 

 

Dres. Lydia Buisán i Itziar de Lecuona, membres de l´Observatori de Bioètica i Dret de 

la Universitat de Barcelona  

 

Amb l´adhesió de la Dra. Maria Casado, Directora de l´Observatori de Bioètica i Dret 

de la Universitat de Barcelona 
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