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L’any 2004 ha estat el primer any natural sencer d’activitat de l’Agència
Catalana de Protecció Dades. Com  ja és conegut l’Agència va ser crea-
da per la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de

Dades i el seu Estatut es va aprovar mitjançant el Decret 48/2003, de 20 de
febrer. A fi que l’Agència iniciés la seva activitat calia que el seus òrgans de
govern tinguessin existència real i poguessin iniciar l’exercici de les funcions
que els són pròpies: el dia 17 de juny de 2003 es reunia en sessió constituent
el Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya i l’11 de juliol d’aquest
mateix any va ser nomenat el director i va prendre possessió del seu càrrec. És
a partir d’aquesta data, 11 de juliol de 2003, quan s’inicia de facto la “vida” de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, encara que fos, si es permet l’ex-
pressió, en un estat embrionari.

Quan comença l’any 2004, i per tant l’àmbit temporal d’aquesta Memòria,
l’Agència encara està en una fase primerenca tractant d’assolir les condicions
mínimes que facin possible el seu funcionament i el desenvolupament autònom
i independent de les seves funcions, com exigeixen les normes que li són apli-
cables. Encara es troba ubicada en unes dependències provisionals cedides
temporalment pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, utilit-
zant mobiliari, equipament d’oficina i mitjans tecnològics d’informació i comu-
nicació d’aquest Departament. Compta ja amb un reduït equip propi de 10 per-
sones.

Així i tot, ja a les acaballes del 2003, malgrat aquesta situació de desenvolupa-
ment inicial al qual acabem de fer referència, l’Agència ja ha pogut dur a terme
algunes primeres actuacions. Bàsicament cinc:

1) S’havia posat en comunicació directa per escrit amb les aproximadament
2.500 institucions que formen part del seu àmbit primari d’actuació, definit
a l’apartat primer de l’article 3 de la Llei 5/2002.

2) Havia editat i repartit 5.000 exemplars d’un “Quadern de legislació” que
recull les principals normes aplicables a Catalunya en matèria de protecció
de dades.
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3) Havia aconseguit de l’Agencia Española de Protección de Datos la informa-
ció registral dels fitxers inscrits al Registro General de Protección de Datos
referits a les administracions i universitats públiques de l’àmbit competencial
de l’Agència Catalana.

4) Havia participat en diverses jornades i congressos sobre protecció de dades
personals.

5) I, sobretot, havia posat en funcionament un portal propi a l’Internet com a
eina principal de comunicació i relació quotidiana amb les persones i les ins-
titucions i entitats, per tal de facilitar, d’una banda, informació sobre els drets
i com exercir-los i un ampli recull de la normativa catalana, estatal i europea
sobre aquesta matèria i, de l’altra, informació sobre la pròpia Agència i les
seves funcions.

L’any 2004, l’actuació de l’Agència, s’ha orientat cap a quatre grans objectius
claus, dos de caràcter més instrumental, i els altres dos, de naturalesa més
essencial:

Posar en marxa l’Agència (instrumental)

Atendre i informar les persones (essencial)

Impulsar el compliment de les normes de protecció de dades personals
(essencial)

Projectar l’Agència a l’exterior i establir relacions amb les altres autoritats de
control de protecció de dades personals (instrumental)

Posar en marxa l’Agència.
Com s’acaba de dir, a principis de l’any 2004 l’Agència comptava amb un pri-
mer i reduït equip de 10 persones, però no disposava de local propi ni dels mit-
jans materials, d’ofimàtica i de tecnologies de la informació i de la comunicació
necessaris perexercir amb autonomia les seves funcions.
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La selecció del local va venir guiada pels criteris de: 

a) idoneïtat a les funcions de l’Agència i a la dimensió que, previsiblement,
haurà d’assolir en un horitzó temporal d’aproximadament tres o quatre anys;

b) de preu, en el sentit d’evitar els locals situats en el centre de la ciutat –de
cost més elevat– i cercar altres ubicacions igualment vàlides però de cost
inferior, i 

c) pròxim a les àrees urbanes de més concentració tecnològica, fonamental-
ment en noves tecnologies. 

Aquests tres criteris ens vàrem conduir al districte 22@ al Poblenou, on amb
l’ajut dels responsables de la societat municipal 22@ ens va ser possible acon-
seguir al carrer Llacuna, 166 uns locals adequats a les necessitats del moment
i del futur proper de l’Agència, a un preu raonable tenint en compte el nivell mig
del preu per metre quadrat d’oficines a la ciutat de Barcelona.

Aquesta seu és molt a prop de Barcelona Activa i de LOCALRET,  amb els
quals, de seguida, va ser possible establir algunes sinèrgies inicials que facili-
ten el funcionament ordinari de l’Agència. Les mínimes obres d’acondiciona-
ment del local i la implementació de les instal·lacions de comunicacions van
estar finalitzades al principi del mes de febrer.

Un cop instal·lats el mobiliari, els equips d’oficina i de telecomunicacions i un
petit centre de procés de dades, al principi de febrer l’Agència Catalana de
Protecció de Dades s’ubicava des d’aleshores és la seva seu.

Cal fer una menció una mica més detallada pel que fa a les infraestructures TIC
i a la seva concepció bàsica. Des del principi es va optar per una estructura dis-
tribuïda que donés resposta positiva als criteris següents: màxima funcionalitat,
nivell adequat de seguretat, mínima necessitat de personal propi de manteni-
ment dels servidors, dels sistemes i de les aplicacions, i garantir la independèn-
cia de l’Agència. L’aplicació pràctica d’aquests criteris ens ha conduït a imple-
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mentar un sistema estructurat en “constel·lació”, que funcionalment és un tot
integrat, però que estructuralment, físicament, és un sistema distribuït:

- Als locals de l’Agència hi ha un conjunt de servidors d’àrea local, que supor-
ta l’intranet, les aplicacions ordinàries d’ofimàtica i les comunicacions amb
la resta del sistema i l’exterior.

- Utilitzem les aplicacions corporatives de la Generalitat en la gestió de perso-
nal, registre d’entrada i sortida de documents, comptabilitat pública, correu
electrònic, publicació en el Diari Oficial de la Generalitat, accés al catàleg de
bens homologats, gestió d’inventari, etc. Un conveni amb el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat fa possi-
ble l’accés i ús d’aquestes aplicacions, que s’encarrega del seu manteni-
ment, i  ens procura una bona funcionalitat i la integrabilitat de la gestió en
àrees on és imprescindible, com per exemple personal, sense afectar a la
plena independència de l’Agència en l’exercici de les seves funcions.

- Les infraestructures i el manteniment de les aplicacions que gestionaran els
programes més específics de l’Agència –principalment la gestió del Registre
de Protecció de Dades de Catalunya i dels expedients d’inspecció i de tute-
la de drets– s’adjudiquen en règim d’allotjament (housting) a una empresa
externa, de forma que tant els equipaments com les aplicacions són propie-
tat de l’Agència, que manté el control i el coneixement, sense necessitat de
dedicar altres recursos materials ni personals al seu manteniment.

- L’aplicació del portal d’Internet ha estat desenvolupada per encàrrec de
l’Agència per una empresa especialitzada. Per raons de seguretat, mitjan-
çant el contracte pertinent, ha estat radicada, en règim de “housting”, en
una altra empresa externa per al  seu funcionament ordinari i de manteni-
ment.

L’any 2004 s’ha operat amb el pressupost prorrogat del 2003 fins a l’aprova-
ció, a mitjan juliol, del pressupost del 2004. Les normes d’execució del pressu-
post prorrogat, que limitaven la màxima despesa al 50% dels crèdits de des-
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pesa corrent i al màxim del 20% dels d’inversió, juntament amb la insuficient
quantia del pressupost del 2003 de l’Agència per a un exercici ordinari que no
fos el del seu inici, han endarrerit durant alguns mesos el desenvolupament
d’alguns programes de l’Agència, fonamentalment dos: el desenvolupament i
la implantació de noves aplicacions informàtiques –com per exemple la de ges-
tió del Registre– i la incorporació de nou personal.

Però, el 2004 ha estat el primer any que l’Agència ha elaborat i presentat al
Govern l’avantprojecte del seu pressupost que, de conformitat amb les previ-
sions de la Llei 5/2002 de creació de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, ha estat integrat en el projecte de Pressupost de la Generalitat per al
2004 en una secció específica i així es va aprovar.

El pressupost de 2003, de 2,2 milions d’euros, contemplava únicament la
posada en marxa inicial de l’Agència i el seu funcionament durant només una
part de l’any. El pressupost aprovat per al 2004, de 2,7 milions d’euros, permet
fer front a les noves necessitats en el primer any de funcionament ordinari i
independent.

Quant al personal, com s’ha dit abans, a l’inici de 2004 la dotació era de 10
persones, incloent-hi el director, més 1 coordinador de TIC incorporat a
l’Agència mitjançant conveni amb el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat. 

L’increment de crèdits que suposa el  pressupost de 2004 respecte al de 2003
ha possibilitat que en el darrer trimestre de l’any s’hagin incorporat a l’Agència
5 nous funcionaris destinats a dotar l’Àrea d’Inspecció, inexistent fins alesho-
res, amb el nomenament del cap de l’Àrea, més una auditora i una administra-
tiva, i a reforçar les àrees d’Assessoria Jurídica i del Registre amb una audito-
ra i una altra administrativa que han de compartir ambdues àrees. 

Així, al finalitzar l’any 2004, els llocs coberts de la plantilla teòrica de l’Agència
eren de 15. A més, mitjançant conveni amb el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació, es compta amb un tècnic d’informàtica amb
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dedicació complerta. Un altre conveni amb la Universitat de Barcelona ha pos-
sibilitat incorporar un becari titulat en Biblioteconomia i Documentació. En la
incorporació del personal de l’Agència s’ha optat deliberadament per mantenir
un ritme pausat que permeti la bona integració en l’equip i en la cultura de tre-
ball de l’Agència. Cal adonar-se que un increment de 7 persones, reduït en ter-
mes absoluts, suposa un increment del 70%. Cal dir que aquesta dotació efec-
tiva de personal és encara insuficient perquè l’Agència desenvolupi les seves
funcions a “velocitat de creuer”.

Dins d’aquest apartat de la posada en marxa de l’Agència, parlem, finalment,
de la Biblioteca. L’article 12.d) de l’Estatut de l’Agència determina que cal
constituir i actualitzar un fons documental de protecció de dades personals. És
en aquest marc en el qual es decideix donar forma a una biblioteca especialit-
zada en protecció de dades personals. En la relació d’espais de la seu de
l’Agència, i en l’adquisició de mobiliari, es preveuen els necessaris per a aquest
objectiu. És també amb aquesta finalitat que es gestiona la incorporació del
becari en Biblioteconomia i Documentació referit abans. S’ha elaborat un
Programa de Biblioteca i Fons Documental, en el marc del qual s’ha signat un
conveni amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya que ha
permès la integració de la Biblioteca de l’Agència en el Catàleg Col·lectiu de les
Universitats de Catalunya (CCUC). A més s’ha procedit a l’adquisició d’aproxi-
madament 300 volums directament relacionats amb la matèria de protecció de
dades, que al finalitzar l’any eren encara pendents de la seva catalogació i lliu-
rament. La pretensió és que aquest fons bibliogràfic sigui disponible, i incre-
mentat, en el transcurs de l’any 2005 com a eina principal de consulta del per-
sonal de l’Agència i obert a la consulta pública.

És de justícia, al finalitzar aquest apartat, fer reconeixement explícit de la mag-
nífica tasca duta a terme per la Secretaria General de l’Agència.

Atendre i informar les persones.
Les persones són l’objectiu principal de l’Agencia. No cal oblidar-ho mai per-
què la feina de cada dia –dictàmens, notificacions al Registre, expedients infor-
matius i d’inspecció, activitats de formació, jornades i conferències, etc– porta
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inadvertidament a donar relleu a la relació amb les institucions, amb el perill d’o-
blidar quina és la raó principal d’ésser de l’Agència. Aquest objecte i el seu
caràcter preferent vénen clarament definits en l’article 1 de la Llei 5/2002 de
creació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: “Es crea l’autoritat
Agència Catalana de Protecció de Dades amb l’objecte de vetllar pel respecte
dels drets fonamentals i les llibertats públiques en tot allò que concerneix les
operacions fetes mitjançant processos automatitzats o manuals de dades per-
sonals...”

Cal remarcar amb un accent especial aquest concepte de “persones”, que va
més enllà, encara que els inclogui, que els de “ciutadans i ciutadanes”. Tota
persona, qualsevol persona, de qualsevol condició –menor o adult, nacional o
estranger, resident o de pas, amb situació de legalitat o d’il·legalitat– és subjec-
te del dret fonamental de protecció de les seves dades personals i és, per la
pròpia lògica del dret fonamental i per mandat de la Llei, objecte essencial de
la vetlla que ha de fer l’Agència pel respecte d’aquest dret dins l’àmbit de com-
petència que la llei li ha conferit.

El primer objectiu en importància de l’Agència és doncs, atendre les persones:

- Informar, de forma clara, directa i intel·ligible, dels continguts d’aquest dret i
de com i on exercir-lo i denunciar les conculcacions que es poguessin pro-
duir.

- Proporcionar els mitjans instrumentals que facilitin el seu exercici i la denún-
cia del seu incompliment.

- Atendre les consultes i peticions d’informació que es plantegin a l’Agència
de forma directa.

- Atendre, investigar i resoldre en dret les queixes, reclamacions i denúncies
que es plantegin.
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Al servei d’aquest objectiu, l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha dut a
terme els programes que referim tot seguit.

Programa del portal d’Internet 
A finals de l’any 2003 es va posar en marxa el portal d’Internet www.apdcat.net,
que ha estat desenvolupat i operat durant tot l’any 2004. Una part molt impor-
tant va directament orientada a l’atenció a les persones. Recull i explica els con-
tinguts essencials del dret de la protecció de dades personals i incorpora formu-
laris que facilitin, d’una banda, l’exercici dels drets d’accés, de rectificació, de
cancel·lació i d’oposició davant les institucions o entitats corresponents i, d’una
altra, la interposició de reclamacions o denúncies davant l’Agència Catalana de
Protecció de Dades. Hi ha una adreça electrònica de contacte per enviar a
l’Agència demandes concretes d’informació, suggeriments o queixes.

Programa del “Díptic d’informació sobre el dret fonamental de protecció de les
dades personals”
Iniciat el seu disseny a final de l’any 2003 ha estat possible editar l’any 2004 un
milió i mig d’exemplars d’un díptic que, d’una forma somera i senzilla, apropés
a les persones les informacions més rellevants respecte a la qüestió en què
consisteix bàsicament aquest dret, relació de les institucions on es pot acudir
en demanda de protecció i defensa en un supòsit de possible conculcació i, al
dors, l’enllaç amb un altre programa d’actuació: un telèfon i una adreça elec-
trònica d’informació. 

El repartiment del díptic es va iniciar el mes de juny i, a partir de llavors, s’ha fet
de forma esglaonada durant la resta de l’any. No s’ha fet arribar directament al
domicili de les persones: ni l’Agència disposa d’aquestes dades, ni té els mit-
jans econòmics suficients perfer-ho ni per correu ordinari, ni per repartiment a
les bústies ni per encartament amb els diaris. S’ha preferit utilitzar l’ajut i la
complicitat positiva de les institucions per tal que a través de les oficines d’in-
formació i atenció al ciutadà, els registres d’entrada i sortida de documents, les
biblioteques i altres mitjans al seu abast fer arribar el díptic a les persones. 
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S’han tramés a tots i cadascú dels departaments de la Generalitat i a totes les
universitats amb la finalitat que ho fessin arribar a les seves diferents dependèn-
cies i organismes. Amb el suport del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya s’han enviat paquets
a tots els consells comarcals i ajuntaments. També s’ha comptat amb la parti-
cipació i la col·laboració de les diputacions, la Federació Catalana de Municipis,
l’Associació Catalana de Municipis i Localret. 

Aquesta opció de repartiment  del “Díptic d’informació sobre el dret fonamen-
tal de protecció de les dades personals” ha tingut el valor afegit que els respon-
sables i una part important del personal de totes les institucions s’han vist
també informats i positivament implicats en la difusió del coneixement d’aquest
dret fonamental.

Programa d’atenció directa i immediata a les persones 
Estretament lligat a la distribució del díptic d’informació va posar-se en marxa
el mes de juny el programa d’atenció immediata a les persones. Aquest pro-
grama consisteix en la facilitació d’un número de telèfon (902 011 710) i una
adreça electrònica (consultes.apdcat@gencat.net) d’atenció permanent a les
persones, que funciona les 24 hores del dia de tots els dies de l’any, per tal d’a-
tendre, a un nivell bàsic, personal i directe, les peticions d’informació sobre el
dret de protecció de les dades personals, el seu exercici i defensa, i sobre
l’Agència. 

El servei funciona radicat en el telèfon d’atenció ciutadana del Consorci
Administració Oberta de la Generalitat de Catalunya, amb qui s’ha signat un
contracte de col·laboració i prestació de serveis, amb personal especialment
format per a aquesta tasca i amb un argumentari de resposta a les preguntes
més freqüents preparat i actualitzat per l’Agència Catalana de Protecció de
Dades. 

Aquest nivell primari d’atenció directa i immediata a les persones es reforça pel
segon nivell d’atenció –directe però no immediat–desenvolupat per personal de
l’Agència: les peticions d’informació que no poden ser resoltes en el primer
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nivell d’atenció es deriven al segon nivell, informant d’aquest fet a la persona
interessada. Des d’aquest segon nivell l’Agència es posa en contacte amb
cadascuna, –utilitzant el medi que hagi triat (telèfon o correu electrònic)– per tal
de facilitar-li la resposta a la pregunta formulada o, si es tracta d’una queixa o
una denúncia, informar-li de com tramitar-la. En el sis mesos de funcionament
aquest servei ha rebut i atès un total de 1.147 peticions d’informació.

Encara que les actuacions de tutela de drets i d’inspecció estan també estre-
tament vinculades amb les persones es tractaran tot seguit en l’apartat dedi-
cat a les actuacions de l’Agència davant les institucions i entitats.

Impulsar el compliment de les normes de protecció 
de dades personals.
Vetllar pel respecte del dret fonamental de protecció de dades personals no
només significa informar i atendre les persones en tant que subjectes del dret.
Requereix també actuar davant dels responsables i dels encarregats del trac-
tament en l’exercici de les funcions de control, inspecció i sanció, si s’escau,
així com dictar les recomanacions i instruccions que s’estimen oportunes
perassegurar el compliment de la normativa que el regula i, d’aquesta manera,
el seu respecte.

La memòria de l’any 2003 reflectia quina era la situació de la protecció de
dades a Catalunya –en l’àmbit principal de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades– vista des de la perspectiva parcial, però significativa, dels fitxers inscrits
en el Registro General de Protección de Datos, les dades del qual van ser faci-
litades el mes d’octubre del 2003 a l’Agència Catalana que, globalment, podien
considerar-se vàlides a 31 de desembre de 2003 i, conseqüentment, a 1 de
gener de 2004.

En valors absoluts els fitxers inscrits eren els següents: 529 de la Generalitat,
3.221 dels ens que integren l’Administració local i 42 de les universitats. Una
anàlisi elemental de les dades que figuren en l’apartat corresponent d’aquesta
memòria posa de manifest el que segueix:
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- Que, en termes globals, el 53% dels fitxers que figuren com a inscrits no fan
constar el nivell de seguretat, la qual cosa és indici clar que van ser notifi-
cats i inscrits abans de la publicació i entrada en vigor de la Llei Orgànica
15/1999 i, en conseqüència, respecte a aquests fitxers no s’està complint
la normativa vigent.

- Que comparat el número absolut de fitxers inscrits amb el número d’orga-
nismes i entitats que integren la Generalitat, l’Administració local i les univer-
sitats –hipotèticament no inferior a 2.500– es constata que és clarament
inferior al que caldria preveure, la qual cosa és indici de que s’estan utilitzant
fitxers o bé no creats per disposició de caràcter general, com exigeix la llei,
o que, almenys, no havien estat notificats al Registro General de Protección
de Datos per a la seva inscripció.

- Aproximadament el 50% dels ens que integren l’Administració local no
havien notificat la creació de cap fitxer.

Aquesta és una cara de la moneda. L’altra, molt més positiva, és que a finals
de 2003, només hi havia oberts quatre o cinc expedients d’investigació en
matèria de protecció de dades referits a les institucions de l’àmbit competen-
cial de l’Agència catalana oberts i en tràmit en l’Agència espanyola. A l’Agència
catalana no n’hi havia cap. Per tant, la percepció subjectiva de la ciutadania
envers l’existència de conculcacions dels seus drets en aquesta matèria era
extremadament baixa. 

Vista la situació, vàrem decidir que el criteri bàsic d’actuació no podia ser pri-
mar la funció inspectora i començar l’inici massiu d’expedients d’infracció en
matèria de protecció de dades personals, encara més si es recorda que
l’Agència comptava a l’inici de l’any 2004 amb una dotació de 10 persones,
àdhuc el personal d’administració i serveis.

Es va pensar i decidir que, durant els primers períodes d’existència efectiva de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, el criteri bàsic d’actuació havia de
ser el de prioritzar les activitats d’informació, impuls, suport i formació, encara
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que això pogués comportar, en ocasions, dur a terme tasques que, ordinària-
ment, han de ser responsabilitat de les institucions i entitats concernides i no
pas de l’Agència. Es va concloure que aquest paper de “catalitzador”, d’”acti-
vador”, era i encara ho és molt més eficaç en la prossecució de l’objecte pri-
mordial de l’Agència de vetllar pel respecte del dret a la protecció de dades
personals i la finalitat d’avançar cap a una situació de més normalitat en el
compliment de la normativa que el regula.

En aquest escenari, des de la visió i orientació pròpies del criteri adoptat, es
van dissenyar i dur a terme els programes següents, orientats preferentment,
encara que no de forma exclussiva, a la Generalitat, atesa la seva preeminèn-
cia institucional

Programa de reunions institucionals: informació i sensibilització 
Es tractava de tenir reunions amb els titulars de determinats llocs de responsa-
bilitat i/o tècnics, la implicació dels quals és imprescindible:

- En primer lloc els responsables dels fitxers: consellers i conselleres (i subsi-
diàriament els secretaris o les secretàries generals)

- En segon lloc els directors o les directores de serveis, caps dels serveis jurí-
dics dels departaments i coordinadors de tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC).

Els continguts de les reunions amb els consellers i conselleres han  estat:

- Succinta informació sobre el dret fonamental a la protecció de dades i natu-
ralesa, funcions i objectius d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades. Es fa un èmfasi especial en l’àmbit competencial, ja que la iniciativa
dels departaments –i en el seu cas dels ens de l’Administració local i de les
universitats és la que determina finalment quines de les entitats públiques i
privades previstes en l’article 3, 2 de llei 5/2002 seran incloses dintre de
l’àmbit competencial de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
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- Lliurament i explicació d’un informe sobre la situació registral dels fitxers del
Departament en la data de la reunió i de quines haurien de ser les actua-
cions més importants a fer.

- Suggerir la conveniència de fer plans departamentals de protecció de
dades, preferiblement dintre d’un pla global de la Generalitat, i de designar
un “coordinador de protecció de dades” amb preparació suficient i amb un
rang orgànic i nivell que li possibilitin l’accés fàcil als alts càrrecs del depar-
tament –secretaris generals i directors de serveis– i als càrrecs de coman-
dament i responsables d’àrees. S’insisteix que, en la major part dels casos,
fora d’alguns departaments especialment complexos, no caldrà mes que
una dedicació parcial, però constant, al llarg del temps, a aquesta funció.

- Procurar conscienciar cada conseller o consellera que, legalment, és el/la
responsable dels fitxers del seu departament i que la seva implicació i el seu
lideratge són imprescindibles peraconseguir i mantenir la “normalització” del
departament i dels òrgans que en depenen en relació a la protecció de
dades personals.

Per tal de procurar l’actuació global i coordinada de l’Administració de la
Generalitat com a un tot, sens perjudici de l’especificitat de cada departament,
es va considerar molt convenient tenir dues reunions a l’inici del programa: una
amb el Conseller en Cap i l’altra amb tots els secretaris generals aprofitant una
de les reunions del Consell Tècnic. A mitjan gener tenia lloc la reunió amb el
Conseller en Cap, a qui cal reconèixer d’una forma molt especial la rapidesa en
facilitar-la i l’interès demostrat. La reunió global amb els secretaris generals,
que es va sol·licitar, no ha estat possible de tenir-la.

Pel que fa a les reunions amb consellers i conselleres, han tingut lloc les
següents:

- Governació i Administracions Públiques
- Justícia
- Economia i Finances (amb el secretari general)
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- Relacions Institucionals i Participació
- Universitats, Recerca i Societat de la Informació
- Política Territorial i Obres Públiques
- Interior
- Comerç, Turisme i Consum
- Cultura (amb la directora de serveis)
- Educació
- Benestar i Família

No ha estat possible en els casos de:

- Salut
- Treball i Indústria
- Medi Ambient i Habitatge
- Agricultura, Ramaderia i Pesca

Les reunions amb els directors o directores de serveis i amb els caps de les
assessories jurídiques i coordinadors TIC han versat, bàsicament, sobre els
mateixos continguts però des d’una perspectiva més tècnica i amb més dedi-
cació temporal. En el cas dels directors i directores de serveis la reunió ha estat
amb tots i cadascú de forma personalitzada i en els altres dos casos –caps de
les assessories jurídiques o els seus designats i coordinadors TIC– es va optar
per una jornada per a cada grup, organitzada amb el vist-i-plau i el suport, res-
pectivament, del Gabinet Jurídic de la Generalitat i del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Fora de l’àmbit de la Generalitat ha estat possible mantenir reunions de natu-
ralesa i finalitat similars amb el Consell Interuniversitari de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya,
LOCALRET i la Diputació de Barcelona.

Programa de cursos de formació. 
En el si de les grans organitzacions burocràtiques i de serveis –i òbviament en
el cas de les administracions públiques i ens que en depenen– la major part del
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personal, per no dir gairebé tot, tracta dades personals, amb major o menor
grau d’intervenció i de responsabilitat. Així doncs, informar, sensibilitzar i formar
són activitats ineludibles de cada institució o entitat, en el marc de les seves
mesures organitzatives. 

Però com s’ha dit abans, en aquest paper proactiu i de catalitzador que s’ha
auto-assignat l’Agència, hem considerat imprescindible dissenyar, propulsar i
dur a terme, conjuntament amb les institucions, al personal de les quals va
adreçat, un programa de cursos de formació. L’Agència, en solitari, no farà cur-
sos de formació; no és el seu paper substituir la responsabilitat que en aquest
terreny té cada institució. L’Agència vol estar al seu costat donant suport en el
disseny, en la programació i, en moltes ocasions, com l’any 2004, en l’execu-
ció.

Aquesta primera edició del Programa de cursos de formació s’ha orientat al
personal de la Generalitat, i s’ha fet en col·laboració i amb el suport inestima-
ble de la Secretaria d’Administració i Funció Pública i de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya. Cal remarcar que sense aquesta
col·laboració, i sense la dedicació i bona feina del coordinador de Comunicació
de l’Agència, els bons resultats aconseguits no haurien estat possibles ni de
lluny. Des del mes de juny, que es va iniciar el primer curs, fins a final d’any, han
passat per l’aula de l’Agència prop de 275 funcionaris de la Generalitat. 

Programa de Conferències, Jornades i Seminaris
Considerat imprescindible perincrementar i promoure el coneixement, perinter-
canviar estudis, opinions i experiències, perpromoure el coneixement del dret
fonamental a la protecció de dades i la naturalesa i funcions de l’Agència,
perestablir relacions de cooperació. L’Agència dóna un valor molt important a
aquestes activitats. Com es pot veure en l’apartat corresponent es poden agru-
par en tres blocs: aquelles a les quals l’Agència assisteix, aquelles en les quals
participa i aquelles que organitza. 
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Em limitaré aquí a subratllar algunes que considerem d’especial importància: 

- la conferència que el mes de febrer, amb motiu de la inauguració de la seu
de l’Agència, va pronunciar el Dr. Stefano Rodotà sota la presidència del
conseller de Governació i Administracions Públiques, 

- el panell sobre protecció de dades que l’Agència organitzà en el marc de
l’Internet Global Congress, i 

- la Jornada sobre perspectives canadenques i europees sobre protecció de
dades personals organitzada conjuntament per l’Agència i el Centre
d’Estudis Canadencs.

Programa d’inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya de la
creació, modificació o supressió de fitxers
La funció de “registre” és una de les competències que l’article 4.1 de la Llei
5/2002 assigna a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. L’article 15 d’a-
questa mateixa llei es refereix al Registre de Protecció de Dades de Catalunya
com a òrgan integrat a l’Agència i determina l’obligatorietat d’inscriure tots els
fitxers que siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya, dels ens que inte-
gren l’Administració local, de les universitats catalanes i de la resta d’organis-
mes i entitats referits a l’article 3 de l’esmentada llei.

Aquest és un programa essencial de l’Agència, que la Llei exigeix i, que, en la
seva concreció pràctica, es proposa:

- Informar sobre els procediments i requisits per dur a terme la inscripció dels
fitxers.

- Facilitar els mitjans que ajudin el compliment de l’obligació de registrar la
creació, modificació i supressió de fitxers.

- Procedir a les inscripcions pertinents.
- Facilitar la consulta pública i gratuïta de la informació registrada.
- Possibilitar la integració de la informació registrada amb la del Registro

General de Protección de Datos del Estado.
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Es podria caure en la temptació de menystenir la necessitat d’inscriure en el
Registre els fitxers creats, o la seva modificació o supressió. Seria un error greu:

- En primer lloc la manca de la notificació pertinent per a la inscripció en el
Registre dels fitxers impedeix el dret de la seva consulta pública i gratuïta.
La principal finalitat del Registre no és ser una eina per a l’exercici de fun-
cions administratives, que també ho és, sinó l’instrument de satisfacció del
dret de saber qui tracta què.

- És una obligació legalment establerta i el seu incompliment constitueix
infracció lleu o greu. En relació a la no notificació cal remarcar que crear fit-
xers de titularitat pública i iniciar la recollida de dades personals sense l’au-
torització d’una disposició de caràcter general publicada en el diari oficial
corresponent és una infracció greu.

- És molt poc creïble que la institució que no crea els fitxers de conformitat
amb els requisits legals, i que no els notifica al Registre per a la seva inscrip-
ció, compleixi i respecti la resta d’obligacions que té envers aquest dret
fonamental. En aquests supòsits, és irreal i incert pretendre que hi ha un
document de seguretat ben elaborat, que s’han implementat les mesures
organitzatives i tècniques adequades al nivell de protecció dels diferents fit-
xers, que s’ha informat i format al personal que intervé en el tractament de
les dades i que hi ha instàncies i procediments adequats perdonar satisfac-
ció als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Els incompliments
de les previsions legals i reglamentàries respecte a la creació dels fitxers i a
la seva notificació al Registre són, a part d’infraccions en si mateixes, indici
evident de l’existència d’altres més greus.

De manera directa o indirecta, la resta de programes de l’Agència inclosos en
aquest objectiu d’impulsar el compliment de les normes de protecció de dades
personals van adreçats també a afavorir i impulsar la creació adequada dels fit-
xers i la seva inscripció en el Registre. El portal d’Internet participa també en
l’assoliment d’aquest objectiu facilitant els models dels formularis que cal utilit-
zar així com un programa d’ajut a la declaració.
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Durant l’any 2004 s’han notificat al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya un total de 852 inscripcions:

- 241 de la Generalitat
- 587 dels ens que integren l’Administració local
- 28 de les universitats i altres ens públics.

En l’apartat de la Memòria corresponent al Registre es relacionen les institu-
cions i organismes que han notificat inscripcions. Igualment es relacionen les
que constaven en la informació facilitada per l’Agència espanyola sobre fitxers
de l’àmbit competencial de l’Agència catalana que figuraven inscrits en el
Registro General de Protección de Datos.

Les dades resultants poden, legítimament, tenir una doble lectura:

- en termes absoluts s’ha produït un nombre important de notificacions que
suposa, només en l’any 2004, el 26% del total d’inscripcions dutes a terme
des de l’any 1994 quan va entrar en vigor l’antiga LORTAD.

- En termes més concrets es constata que dels organismes principals de la
Generalitat, que era l’objecte primordial de les actuacions d’impuls de la
regularització, només els departaments de Benestar i Família, de
Governació i Administracions Públiques i d’Economia i Finances han notifi-
cat fitxers creats, modificats o suprimits.

Dit això, cal cridar l’atenció sobre el fet que el procés de creació i notificació de
fitxers públics a la Generalitat necessita un període de maduració mínim de 6
mesos. És possible, aleshores, que hi hagi departaments que l’any 2004 han
engegat la regularització dels seus fitxers sense haver arribat a les acaballes
d’aquest any a la fase de notificació. Així és, i ens consta, en el cas del
Departament de Salut, que, amb el suport de l’Agència, està duent a terme els
treballs preparatoris per a la regularització general de fitxers.

Parlant del Registre i de les actuacions orientades a impulsar la regularització
envers la protecció de dades personals cal fer menció d’una iniciativa molt
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important i meritòria del Departament de Governació i Administracions
Públiques que, dintre del seu programa de subvencions als ens locals, ha publi-
cat, que se sàpiga per primer cop, una convocatòria de subvencions per un
valor total de 500.000 euros per a aquesta finalitat. La concessió d’una part
important a les diputacions de Tarragona i Barcelona i a diversos consells
comarcals de segur suposarà l’inici d’actuacions de normalització i posada al
dia d’un nombre important de municipis petits que, sense l’auxili i el suport de
les institucions més importants –Generalitat, diputacions i consells comarcals–,
tenen molt difícil per no dir impossible aconseguir-la.

En relació amb la integració de les inscripcions del Registre de Protecció de
Dades de Catalunya en el Registro General de Protección de Datos cal fer
esment que després de diversos intercanvis d’opinions i d’anàlisi entre el direc-
tor de l’Agència espanyola i els directors de les agències autonòmiques es va
convenir, en el mes de novembre, la creació d’un grup denominat SIDIR
(Sistema Integrat d’Informació Registral), que ha de definir els requisits tècnics
i operacionals que possibiliten una adequada, ràpida i eficaç integració de les
inscripcions fetes als registres autonòmiques amb el general. Ens ha semblat
una magnífica decisió que recolzem sense cap dubte ni recança. En el moment
de finalitzar l’any 2004 el grup SIDIR havia mantingut dues reunions de treball:
la constitutiva a Madrid i una altra a Barcelona.

Programa d’elaboració d’informes sobre projectes normatius i de resposta de
consultes institucionals
És aquest un altre dels programes essencials i legalment obligats de l’Agència,
tal com es disposa en l’article 5, j) i k) de la Llei 5/2002. Mitjançant l’exercici de
les funcions pròpies d’aquest programa, l’Agència:

- participa en la creació normativa legal i reglamentària quan afecti o es refe-
reixi a la protecció de les dades personals;

- assessora i facilita la redacció adequada de les disposicions de caràcter
general de creació, modificació o supressió dels fitxers de la Generalitat; i

- dóna resposta a les consultes institucionals formalment plantejades pels
responsables del tractament –consellers, presidents de les diputacions i
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dels consells comarcals, alcaldes i rectors de les universitats– donant-los el
suport demanat i propiciant interpretacions i actuacions adequades i més
uniformes davant de supòsits similars.

En total s’han elaborat 12 informes de disposicions de caràcter general i s‘han
dictaminat 27 consultes.

L’Assessoria Jurídica de l’Agència, responsable del suport al director en el des-
envolupament i execució d’aquest programa, és el forn de la doctrina interpre-
tativa de l’Agència. Aquí, més que enlloc, la visió qualitativa supera amb escreix
la quantitativa. La complexitat i la profunditat de les qüestions plantejades i ana-
litzades van més enllà de les possibilitats d’aquest resum introductori. Cal anar
directament a l’apartat corresponent d’aquesta Memòria, la lectura del qual
donarà fe i raó de l’altíssim valor de la tasca que du a terme l’Assessoria
Jurídica.

Programa d’inspecció i tutela de drets 
L’Àrea d’Inspecció no ha estat coberta fins a final d’any, més concretament a
principi del mes de desembre. El fet d’haver operat amb el pressupost prorro-
gat fins avançat el mes de juliol, i per tant sense els necessaris crèdits pressu-
postaris per aquests llocs de treball, juntament amb la cura en la selecció d’un
personal que, estratègicament, és molt important per a l’Agència, ens ha por-
tat a aquestes dates.

Però això no ha significat que l’Agència no hagi dut a terme les actuacions d’in-
vestigació respecte a fets i situacions que, bé d’ofici, bé per denúncia, ha con-
siderat que havien de ser objecte de l’exercici de les funcions de control i ins-
pecció.

En total s’han obert 40 expedients, 25 dels quals s’han donat trasllat a
l’Agència espanyola, atès que es referien a tractaments duts a terme per enti-
tats del seu àmbit competencial. 
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Les principals qüestions suscitades tenen relació amb la utilització del Padró
municipal, tractament de dades en els centres sanitaris, cessions entre admi-
nistracions i tutela de drets.

En cap cas hi hagut necessitat d’incoar expedient d’infracció. Allà on s’ha
constatat un tractament incorrecte s’han fet les gestions i el requeriments opor-
tuns que han estat atesos amb diligència i efectivitat.

Al finalitzar l’any hi havia oberts i en tràmit 7 expedients.

Relacions amb les altres autoritats de control de protecció de dades
personals. Projectar l’Agència a l’exterior. 
Un món global, interrelacionat i interdependent precisa mentalitat global. Una
autoritat de control i coneixement del dret fonamental a la protecció de dades,
si vol complir bé la seva funció, no pot quedar-se enclaustrada en la closca del
seus àmbits competencial i territorial. 

Relacionar-se amb altres autoritats de control i institucions, preferentment les
universitats, és una exigència de qualitat. 

És aquest un programa que, amb modèstia ateses la dimensió i la història de
l’Agència, ha estat objecte d’una cura especial.

En resum, i per no repetir aquí innecessàriament allò que ja figura en l’apartat
corresponent de la Memòria, destaquem:

- Diverses reunions amb la resta d’agències autonòmiques. A Madrid va tenir
lloc una jornada, primera d’una sèrie, denominada I Encuentro entre agen-
cias autonómicas de protección de datos. La següent edició està previst fer-
la a Barcelona.

- Participació per primer cop en la Conferència de Primavera d’Autoritats
Europees de Protecció de Dades Personals, que va tenir lloc a Rotterdam el
mes d’abril.
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- Participació en la Conferència d’Autoritats Mundials de Protecció de Dades
Personals, a Woclaw (Polònia), en el curs de la qual l’Agència Catalana de
Protecció de Dades ha estat acreditada com a membre de nivell subestatal
de la citada Conferència Mundial.

- L’Agència Catalana de Protecció de Dades s’ha integrat en els següents
grups internacionals sobre protecció de dades:

- Grup Internacional de Treball de Protecció de Dades en les
Telecomunicacions (àmbit mundial)

- Grup de Treball Pràctic de Queixes i Reclamacions (àmbit europeu)
- Grup de Treball sobre Dades Biogenètiques i Biobancs (àmbit europeu)

Nou Estatut de Autonomia de Catalunya i protecció 
de dades personals
Davant l’objectiu col·lectiu de procedir a la redacció del projecte d’un nou Estatut,
l’Agència, autoritat independent de control d’un dret fonamental, no podia
romandre sense aportar la seva reflexió i la seva proposta. Per tant ha elaborat i
aprovat una proposta al respecte que va fer arribar al conseller de Participació i
Relacions Institucionals i al director de l’Institut d’Estudis Autonòmics.

L’Agència proposa, sigui dit de forma molt resumida:

- La inclusió del dret fonamental a la protecció de les dades personals, i la
seva definició essencial, dintre d’un possible catàleg de drets.

- La referència a l’exigència que existeixi una autoritat independent de control.
- L’ampliació de l’àmbit competencial per tal d’incloure també els fitxers trac-

tats per entitats privades amb domicili social a Catalunya o, al menys, aque-
lles incardinables dintre de les competències generals i sectorials de la
Generalitat.
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Observant i reflexionant sobre qüestions d’actualitat 
de la protecció de dades personals.
La Memòria d’una institució com l’Agència de Protecció de Dades no és ni ha
de ser, exclusivament, un resum de les actuacions fetes. Ha d’incloure, com
hem vist, les anàlisis i les conclusions dels treballs realitzats, dels assumptes
posats a la seva consideració i dels expedients tramitats. I, al nostre criteri, ha
d’esmentar i reflexionar sobre les principals qüestions que el moment present
o el futur previsible col·loquen sobre la taula:

- l’ús de les dades del Padró per part dels propis ajuntaments i de les altres
administracions

- la tensió entre exigències de la seguretat ciutadana i el respecte al dret fona-
mental a la protecció de dades personals

- la problemàtica sempre present de les cessions
- l’altra tensió entre transparència i protecció de dades
- com fer possible una administració electrònica al servei dels ciutadans

sense haver de retrocedir o renunciar en part al poder de disposició de les
dades personals?

- les noves tecnologies d’alta capacitat intrusiva, com la identificació per
radiofreqüència, i els seus límits davant la protecció de dades.

- els problemes que plantegen els bancs de dades biogenètiques, que són
dades personals però que alhora són dades compartides interpersonals.

- els reptes i les dificultats de les dades sanitàries on es troben, de vegades
de la mà i d’altres en conflicte, el dret a la preservació de la salut i a la cura
de la malaltia i el de la protecció de dades en relació a unes històries clíni-
ques que, per força, han de ser compartibles i accessibles a diversos pro-
fessionals.

Agraïments
Agraïment a tots i totes, que són molts i moltes, que ens han ajudat a recórrer
el camí i a fer millor la nostra feina.
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Agraïment del director a totes i a cadascuna de les persones que integren l’e-
quip humà de l’Agència.

Agraïment a tots aquells que, desprès de llegir aquesta memòria ens ajudin
amb les seves paraules d’ànim, amb els seus suggeriments i amb les seves crí-
tiques que la feina i la Memòria del 2005 siguin millors que les del 2004.

Josep Xavier Hernández i Moreno
Director de l’Agència Catalana de Protecció de Dades

Barcelona, 28 de febrer de 2005.
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2.1. Aspecte institucional del dret a la protecció de dades: 
autoritats de control
El dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal és un dret de
configuració recent que compta amb unes especificitats que el fan singular.
Aquest dret ha evolucionat des d’una concepció que podia coincidir amb l’àm-
bit propi de la intimitat que es caracteritza per la possibilitat d’excloure a altres
de l’àmbit privat, i s’ha passat a una perspectiva diferent com és el reconeixe-
ment d’un poder sobre els altres, consistent en conèixer qui disposa de la infor-
mació que li concerneix. Aquest canvi de perspectiva, conseqüència de les
transformacions tecnològiques que han determinat la possibilitat de realitzar
transaccions informatives a gran escala, comporta també que les tuteles tradi-
cionals esdevinguin necessitades d’algun complement. 

Així, quan es reconeix a l’individu la possibilitat d’intervenir sobre els altres per-
què disposen d’informació que li concerneix, per fer efectiu aquest poder de
control informatiu que es tradueix en un conjunt de drets específics dins el dret
genèric a la protecció de dades, a més, també s’assigna una funció superviso-
ra a autoritats específiques. Les autoritats complementen el sistema de control
informatiu amb la doble missió de garantir que les informacions personals de
les quals es disposa respectin el dret fonamental, i de vetllar pel degut exercici
d’aquest dret, quan correspongui.

Aquestes autoritats independents en matèria de protecció de dades s’han des-
envolupat a Europa com a model específic que reforça la protecció del dret
fonamental a l’autodeterminació informativa. Aquest model, a més, ara es con-
solida amb la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que s’inclou al
Tractat pel qual s’estableix la Constitució Europea, que conté una referència a
aquest aspecte subjectiu del dret. Es reconeix que el respecte de les normes
sobre protecció de dades de caràcter personal estarà subjecte al control d’una
autoritat independent.

En el mateix sentit ja es va pronunciar el Tribunal Constitucional, en considerar
que per fer efectiu el contingut del dret consistent en ésser informat sobre qui
posseeix dades personals, per a quines finalitats i poder-s’hi oposar, davant de
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qualsevol responsable de les bases de dades o fitxer, cal la presència d’un ele-
ment institucional, tal com ja s’havia dut a terme per part d’altres Estats euro-
peus amb anterioritat. Així, en la Sentència 290/2000, de 30 de novembre, el
Tribunal Constitucional recorda que, amb diverses denominacions, les regula-
cions europees han creat institucions especialitzades de dret públic a les quals
s’atribueixen funcions de control sobre els fitxers de dades personals. Per tal
de fer efectiva la tutela d’aquest dret fonamental, a part dels recursos als
òrgans jurisdiccionals que resten igualment a disposició de l’afectat, el legisla-
dor estatal ha configurat una protecció que no és exclusivament judicial i per
tant, de reparació a posteriori una vegada el dany ja s’ha produït i ha previst
que, per fer front a l’ús de la informàtica, es disposi també d’una protecció pre-
ventiva mitjançant la creació d’una institució específica com és l’autoritat de
control en matèria de protecció de dades.

En un Estat compost com el nostre, aquesta realitat institucional és complexa
ja que comporta reconèixer que tant l’Estat com les comunitats autònomes
resten habilitades perpreveure aquest tipus d’institucions. Malgrat l’absència
de referència al text constitucional i estatutari en aquest àmbit competencial, la
legislació sobre protecció de dades ha previst l’existència d’una autoritat d’àm-
bit estatal i la possibilitat de creació d’autoritats autonòmiques. Així, l’actual Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter
personal (LOPD) estableix que les funcions de l’Agencia Española de
Protección de Datos, excepte determinats casos esmentats en el propi precep-
te, quan afectin fitxers de dades de caràcter personal creats o gestionats per
les comunitats autònomes i per l’Administració local del seu àmbit territorial,
han de ser exercides pels òrgans corresponents de cada comunitat. Aquests
òrgans tenen la consideració d’autoritats de control, als quals s’ha de garantir
plena independència i objectivitat en l’exercici de la seva comesa. 

2.2. Naturalesa de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
La Llei catalana 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades  crea l’autoritat de control en matèria de protecció de dades per a l’àm-
bit de la Generalitat de Catalunya, pels ens que integren l’Administració local,
per les universitats catalanes i, en general, per a tots aquells altres subjectes de
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caràcter públic o privat que realitzen actuacions per compte de les administra-
cions catalanes o bé presten serveis públics de la seva competència. 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades és una institució de dret públic,
amb personalitat jurídica pròpia, que actua amb objectivitat i plena indepen-
dència de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions. Es
tracta per tant, d’una institució especialitzada, de dret públic, a la qual se li atri-
bueixen diverses funcions de control sobre els tractaments de dades personals
quan són realitzats per entitats públiques catalanes o bé per tercers quan
actuen per compte d’elles. Únicament queden exclosos del seu àmbit d’actua-
ció els fitxers o tractaments de dades personals realitzats per subjectes privats,
d’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional 290/2000, de 30 de
novembre, en examinar la constitucionalitat de la LOPD que va excloure aquest
àmbit del coneixement, de les autoritats de control autonòmiques.

En aquest procés de gradual creació de les autoritats de control autonòmiques
(ara com ara, juntament amb la catalana únicament disposen d’autoritat de
control pròpia la Comunitat de Madrid i el País Basc) s’haurà de tenir en comp-
te la distorsió que comporta l’actual repartiment competencial en aquesta
matèria que parteix del criteri de la titularitat del fitxer, sense atendre a la relle-
vància que sovint suposa la referència a l’activitat i a la finalitat del fitxer o trac-
tament, per determinar la competència de l’autoritat de control estatal o auto-
nòmica, o fins i tot el de la proximitat pel que es refereix al criteri territorial de la
ubicació del fitxer.

En aquest aspecte és rellevant tenir en compte l’actual procés de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que pot suposar per a la protecció de
dades, el reconeixement no tan sols d’un dret fonamental clarament vinculat al
procés de modernització de les administracions públiques, sinó també una
veritable garantia pel que fa referència a l’aspecte institucional d’aquest dret, i
sobretot un aclariment necessari quant a l’abast material de la seva actuació.  

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, malgrat la seva denominació com
a agència que sovint es confon amb aquelles institucions públiques instrumen-
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tals creades per a l’execució de funcions administratives o per a la prestació de
serveis públics, pel que fa a les funcions i potestats que té reconegudes, totes
elles van adreçades a vetllar pel respecte dels drets fonamentals i les llibertats
públiques dels ciutadans en tot allò que concerneix les operacions fetes mitjan-
çant processos automatitzats o manuals de dades personals. Així, d’acord
amb la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i el Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual
s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades es detallen un
seguit de funcions, que en síntesi, es refereixen a funcions de control, regula-
dores i de prevenció.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades en l’exercici de les seves funcions
actua de conformitat amb el dret públic tant pel que fa referència al procedi-
ment administratiu com a l’àmbit del personal, la contractació i el seu patrimo-
ni, a diferència del que succeeix amb altres agències, com l’espanyola, que pel
que fa a aquest segon aspecte relatiu al patrimoni i a la contractació es sotmet
al dret privat.

L’Agència Catalana, com a autoritat de control no s’insereix en l’estructura de
l‘Administració de la Generalitat i disposa de pressupost, patrimoni i personal
propi. Malgrat que aquests aspectes es sotmetin al règim jurídic públic, ja que
es tracta d’una institució pública, la consideració a la seva independència i
objectivitat comporta tenir en compte la necessària modulació en l’aplicació
d’aquelles previsions que es refereixen a controls orgànics o que es refereixen
a qüestions organitzatives de la pròpia Administració pública o del sector públic
del que depèn, ja que la seva aplicació a l’Agència Catalana de Protecció de
Dades sense més matisacions pot ésser crítica en la preservació de la indepen-
dència. Per garantir que les decisions de l’Agència no estiguin mediatitzades
per instruccions provinents d’altres poders públics, també cal tenir en compte
aquest aspecte en els controls que sobre aquesta poden recaure al llarg de la
seva actuació i no tan sols en els àmbits específics de la protecció de dades,
clar que tot això cal entendre-ho sens perjudici de la deguda subjecció al con-
trol i verificació econòmics i jurídics necessaris per a tot poder públic en un sis-
tema democràtic.
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2.3. Òrgans de Govern de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
La Llei catalana 5/2002, de 19 d’abril, en regular l’autoritat de control en matè-
ria de protecció de dades de la Generalitat de Catalunya va optar per un model
d’institució de caràcter unipersonal seguint els referents ja establerts per a
l’àmbit estatal i el precedent de la Comunitat Autònoma de Madrid. Es pre-
veuen com a òrgans de govern de l’Agència, el director i el Consell Assessor
sobre Protecció de Dades de Catalunya, essent l’Estatut de l’Agència aprovat
pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, el que completa aquesta estructura. 

2.3.1. El director
El director és nomenat pel Govern, a proposta del Consell Assessor sobre
Protecció de Dades de Catalunya, per un període de quatre anys, i pot ésser
renovat. El director exerceix les seves funcions amb plena independència i
objectivitat, sense subjecció a cap mandat imperatiu ni a instrucció. Únicament
està previst que pugui cessar en els casos expressament fixats a la Llei (expi-
ració del seu mandat; a petició pròpia; per separació acordada pel Govern,
amb instrucció prèvia del corresponent expedient, a proposta de les tres quar-
tes parts dels membres del Consell Assessor, per incompliment de les seves
obligacions, incompatibilitats, incapacitat sobrevinguda per a l’exercici de les
seves funcions o condemna per delicte dolós). Anualment ha de comparèixer
davant la comissió pertinent per tal d’informar el Parlament de Catalunya de la
seva actuació.

Tal com ha assenyalat la Comissió Jurídica Assessora, el Decret atribueix un
predomini a la figura del director en l’exercici de les funcions directives del nou
ens, i configura el Consell Assessor com a òrgan col·legiat sense incidència de
caràcter decisori  (Dictamen 14/03, de 23 de gener, Fonament jurídic 1.r). Així,
d’acord amb l’article 14.1 de l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, corresponen al director les funcions de direcció i de representació legal
de l’Agència. Aquestes funcions de direcció, que es relacionen a l’article 15 de
l’Estatut de l’Agència, són de naturalesa molt diversa. Hom pot classificar-les
de la manera següent:
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Funcions executives:

p resoldre motivadament sobre la procedència o improcedència de les inscrip-
cions al Registre de Protecció de Dades, 

p resoldre sobre l’exercici de drets d’oposició, d’accés, de rectificació o de
cancel·lació,

p requerir als responsables del tractament de dades personals l’adopció de
mesures per adequar-lo, i ordenar, si escau, el cessament del tractament,

p adoptar les mesures, resolucions i instruccions per garantir les condicions
de seguretat,

p proposar l’inici d’actuacions disciplinàries contra responsables o encarre-
gats del tractament de dades,

p resoldre expedients sancionadors, i
p ordenar el cessament del tractament il·lícit de dades o la seva immobilitza-

ció.

Funcions normatives: 

p dictar instruccions i recomanacions per adequar els tractaments de dades
als principis de la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Funcions consultives:

p emetre informe, amb caràcter preceptiu, dels avantprojectes de llei, dels
projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de dele-
gació legislativa i dels projectes de reglaments o disposicions de caràcter
general que afectin la protecció de dades, i 

p respondre a consultes que formulin la Generalitat, l’Administració local i les
Universitats sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades.

Funcions de contingut econòmic i pressupostari:

p adjudicar i formalitzar els contractes,
p aprovar les despeses i ordenar els pagaments, 
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p exercir el control econòmic financer de l’Agència, i 
p elaborar l’avantprojecte de pressupost.

Funcions en matèria de personal: 

p proposar al Consell Assessor la plantilla del personal de l’Agència, i
p aprovar la relació de llocs de treball de l’Agència i decidir sobre la seva provisió.

Altres funcions:

p proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de  trac-
tament de dades personals, i

p atendre les peticions dels ciutadans i ciutadanes.

Per desenvolupar aquestes funcions, l’Estatut de l’Agència preveu l’estructura
de la direcció, que comprendrà, depenent del director, les unitats següents:
Secretaria General, Assessoria Jurídica, Àrea del Registre de Protecció de
Dades i Àrea d’Inspecció (article 16 del Decret 48/2003, de 20 de febrer).

Les diferents àrees de l’Agència donen suport al seu director en cadascun dels
àmbits sobre els quals desenvolupen les seves funcions, ja que en darrera ins-
tància correspondrà al director la facultat decisòria sobre els assumptes, com
a òrgan directiu de l’Agència.

L’estructuració en les àrees previstes suposa una distribució de funcions que,
en síntesi, consisteix en: 

p a l’Àrea de Secretaria General, se li assignen funcions de gestió de mitjans
personals i materials, a més de la formació i l’elaboració de la memòria anual
de l’Agència;

p a l’Àrea d’Assessoria Jurídica, li correspon assessorar jurídicament l’Agència
i informar dels projectes de disposicions de caràcter general; 

p a l’Àrea de Registre, bàsicament li correspon la inscripció dels fitxers i les
seves incidències;
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p a l’Àrea d’Inspecció, se li atribueixen funcions d’examen i, en el seu cas,
d’auditoria dels equips i suports d’informació que continguin dades perso-
nals, i també d’instrucció dels expedients sancionadors que corresponguin.

2.3.2. El Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya
El director de l’Agència és assessorat pel Consell Assessor de Protecció de
Dades de Catalunya, el qual té les funcions d’assessorament, de consulta, de
fixació de criteris i d’estudi, segons disposa l’article 14 de la Llei 5/2002, de 19
d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

Segons disposa l’article 22 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’a-
prova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, són funcions del
Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya les següents:

a) Informar de totes les qüestions que li sotmeti el director o directora de
l’Agència.

b) Fer propostes al director de l’Agència en relació amb l’exercici de les seves
funcions.

c) Respondre les consultes que se li formulin.
d) Establir criteris en relació amb els tractaments de dades personals.
e) Realitzar estudis sobre protecció de dades personals.
f) Aprovar la plantilla del personal de l’Agència.
g) Aprovar la memòria anual de l’Agència.

El Consell Assessor és constituït pels membres que es detallen a l’article 14.2
de la Llei 5/2002, els quals són nomenats pel conseller de Governació i
Relacions Institucionals a proposta de les entitats que representen. En concret,
pel que fa als representants designats pel Parlament, per la Resolució del con-
seller de Governació i Administracions Públiques de 26 de febrer de 2004 han
estat nomenats els tres representants, entre ells el Sr. Enric Colet i Petit, ante-
rior president del Consell Assessor. En la mateixa Resolució es nomena com a
membre del Consell Assessor l’actual director de l’Institut d’Estadística de
Catalunya, Sr. Josep Maria Vegara i Carrió, el qual ha estat nomenat per a
aquest càrrec pel Decret 161/2004, de 3 de febrer. Finalment, en aquesta
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Resolució de 26 de febrer es nomenen també els tres membres proposats pel
Govern de la Generalitat, dos dels quals serien posteriorment substituïts pels
senyors Josep Cruanyes i Tort i Joan Cornet i Prat, nomenats per les
Resolucions de 16 d’abril de 2004 i 9 de juliol de 2004, respectivament.

Arran de la celebració de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, s’ha
procedit a la renovació parcial del Consell Assessor, la composició del qual és
la següent: 

a) Tres vocals designats pel Parlament, per una majoria de dos terços a l’inici
de cada legislatura: 

Sr. Francesc Baltasar i Albesa
Sr. Enric Colet i Petit 
Sr. Lluís Sanz i Marco

b) Tres representants de l’Administració de la Generalitat, designats pel
Govern:

Sr. Ramon Canal i Comaposada
Sr. Joan Cornet i Prat
Sr. Josep Cruanyes i Tor

c) Dos representants de l’Administració local de Catalunya, proposats per les
entitats associatives d’ens locals:

Sra. Àngela Acín i Ferrer
Sr. Ramon Ferrer i Marmoneo

d) Una persona experta en l’àmbit dels drets fonamentals, proposada pel
Consell Interuniversitari de Catalunya:

Sra. Esther Mitjans i Perelló
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e) Una persona experta en informàtica, proposada pel Consell Interuniversitari
de Catalunya:

Sr. Remo Lucio Suppi i Boldrito

f) Un vocal en representació de l’Institut d’Estudis Catalans:

Sr. Josep Amat i Girbau

g) Un vocal en representació dels consumidors i usuaris, proposat per les
organitzacions de consumidors més representatives:

Sra. Montserrat Torrent i Robledo

h) El director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya:

Josep Maria Vegara i Carrió

El president o presidenta del Consell és nomenat pel president de la
Generalitat, a proposta del titular del departament amb el qual es relaciona
l’Agència, actualment, el Departament de Governació i Administracions
Públiques, d’entre una terna presentada pel Consell Assessor entre els seus
membres. El Sr. Josep Cruanyes i Tor ha estat nomenat president del Consell
Assessor de Protecció de Dades de Catalunya per la  Resolució de 10 de maig
de 2004, publicada al DOGC núm. 4147, de 4 de juny de 2004, en substitució
del president anterior, el Sr. Enric Colet i Petit.

Val a dir que, d’acord amb l’article 14.4 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, el direc-
tor de l’Agència assisteix a les reunions del Consell Assessor amb veu i sense
vot.

Durant l’any 2004, el Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya
s’ha reunit en cinc ocasions, en les quals ha adoptat diversos acords, que es
resumeixen a continuació:
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Cinquena sessió, celebrada el 4 de febrer de 2004 (Sessió 1/04)
Es van realitzar diversos comentaris sobre la situació dels certificats digitals i
concretament s’esmenten els casos dels projectes de Catcert, FNMT, DNI
electrònic i sobre la necessitat del reconeixement mutu de certificats. També es
comenta el sistema de seguretat del portal de l’Agència.

El director presenta la seu de l’Agència que s’inaugurarà el dia 16 de febrer
com a una ocasió més per donar a conèixer l’Agència. Destaca d’aquest acte
la conferència del Professor Stefano Rodotà que és el President de l’autoritat
italiana de protecció de dades i president del Grup de Treball Europeu de pro-
tecció de dades de l’article 29. 

En aquesta sessió, finalment, el Consell Assessor de Protecció de Dades de
Catalunya va prendre l’acord següent:

Convocar una jornada o sessió d’estudi sobre la Llei orgànica 14/2003, de 20
de novembre i l’afectació al padró municipal, designant la Sra. Esther Mitjans
perquè elabori un document en aquest sentit.

Sisena sessió, celebrada el 19 de març de 2004 (Sessió 2/04)
En el marc d’aquesta sessió, el President dóna la benvinguda als nous mem-
bres del Consell Assessor nomenats per la Resolució del Conseller de
Governació i Administracions Públiques de 26 de febrer de 2004 i agraeix als
membres sortints la tasca desenvolupada en el Consell.  

El President expressa la seva condemna de l’atemptat de l’11 de març a
Madrid i considera que s’hauria d’incloure aquesta referència al portal de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

El President exposa així mateix que, a causa dels nous nomenaments del
Consell Assessor, cal procedir a la renovació del President del Consell.
S’acorda un ajornament per decidir aquesta qüestió.
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En aquesta sessió el President explica que s’ha d’aprovar la memòria d’acord
amb allò previst a l’article 6 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades. El Director exposa un resum de la memòria,
els criteris d’elaboració i la seva estructura, destacant els seus aspectes més
rellevants. Resolts determinats aclariments plantejats per alguns membres del
Consell Assessor, s’aprova la memòria per unanimitat.

També s’exposa la situació de les tres comissions constituïdes al Consell:
Procediment d’Inscripció i Registre, Seguretat, i Sanitat. S’acorda que es faci
càrrec de la presidència de la Comissió de Procediment d’Inscripció i Registre
el Sr. Baltasar i també en formarà part el Sr. Canal. La presidència de la
Comissió de Seguretat correspondrà al Sr. Lluís Sanz i la presidència de la
Comissió de Sanitat, el Sr. Vegara i Figueres.

També es debat sobre la problemàtica de la protecció de dades en el marc de
la normativa d’estrangeria, i, finalment, a banda de les qüestions ja comenta-
des, es prenen els acords següents:

p Incloure al portal de l’Agència (apdcat.net) una referència a la condemna
dels atemptats de l’11 de març a Madrid.

p Realitzar una jornada sobre els aspectes de protecció de dades de la llei
d’estrangeria.

Setena sessió celebrada el 30 d’abril de 2004 (Sessió 3/04):
El director de l’Agència informa el Consell de diverses qüestions, entre altres,
dels convenis formalitzats amb els Col·legis d’Enginyeria Informàtica i
d’Enginyeria Tècnica Informàtica de Catalunya.

Pel que fa a la Conferència de Primavera d’autoritats europees de protecció de
dades (Rotterdam dies 21 a 23 d’abril) s’informa de les principals qüestions
tractades que, en síntesi, fan referència a l’organització i funcions de les auto-
ritats de control sobre protecció de dades i a les propostes de solució en el
control de protecció de dades dels organismes relatius al tercer pilar de la Unió
Europea (Europol i Eurojust).
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En el torn d’intervencions, es comenta la necessitat de tenir en compte la refor-
ma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Finalment, en aquesta sessió es tracta la renovació del president del Consell
Assessor: s’aprova per unanimitat la terna constituïda pels senyors Enric Colet
i Petit, Josep Cruanyes i Tor i Lluís Sanz i Marco, perquè es comuniqui al con-
seller de Governació i Administracions Públiques i designi el president del
Consell Assessor que ha d’ésser nomenat per Resolució del President de la
Generalitat.

Vuitena sessió celebrada el 15 de juliol de 2004 (Sessió 4/04)
El Sr. Cruanyes pren possessió del seu càrrec de president del Consell
Assessor; manifesta el seu agraïment al Sr. Colet per la tasca realitzada com a
anterior president d’aquest Consell i també per la confiança d’incloure’l en la
terna proposada per al seu nomenament, esperant acomplir amb l’expectativa
que ha determinat el seu nomenament i del seu propi compromís. 

En aquesta sessió es debat sobre l’estat de les diverses comissions de treball,
en concret, relatives a Seguretat, a Inscripció i Registre i a Sanitat, així com de
la confecció del corresponent pla de treball. El President recorda que s’havien
creat tres comissions de treball en el si del Consell relatives a Seguretat (el seu
responsable és el Sr. Sanz); a Inscripció i Registre (el seu responsable és el Sr.
Baltasar) i a Sanitat (el responsable de la qual era el Secretari General de Salut,
per tant hauria de correspondre al Sr. Cornet). La Comissió de Sanitat queda
composta amb els membres del Consell Assessor següents: Sr. Cornet, que
n’és el responsable, Sr. Colet, Sra. Mitjans, Sr. Amat, Sra. Torrent i Sr. Ferrer.

S’obre un torn d’intervencions on es conclou que és important que els mem-
bres del Consell conservin aquest nomenament com a Responsables de les
Comissions i que facin d’enllaç entre el Grup de Treball (que pot estar compost
per professionals, experts i altres interlocutors) i el propi Consell Assessor.

S’obre un torn d’intervencions entorn del document presentat al Consell
Assessor que ha elaborat el professor Hèctor López i Bofill sobre les possibles
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qüestions que es podrien incloure en el text que s’està elaborant sobre la refor-
ma de l’Estatut.

El President recorda que el principi d’igualtat dels ciutadans ha laminat les
competències de l’Estatut i que aquesta competència s’ha d’exercir d’una
manera plena i evitar l’actual duplicitat d’actuacions en matèria de protecció de
dades sobre una mateixa entitat.

Hi ha un acord de tots els assistents en el sentit que cal que el nou Estatut
reculli la competència de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció
de dades, tant en l’àmbit de les institucions de la Generalitat, la resta d’admi-
nistracions de l’àmbit local, les universitats i la resta de corporacions de dret
públic, així com de les bases de dades de l’àmbit privat. Es ratifiquen diverses
propostes recollides a l’informe del Sr. Hèctor López i Bofill. No obstant, sobre
el document realitzat en relació amb la protecció de dades a l’Estatut s’acorda
ampliar l’àmbit competencial a tots els fitxers privats i al President, a la Sra.
Mitjans, a i la Sra. Torrent, els correspon la seva redacció final.

El text que es proposa finalment, es transcriu a continuació:

- Sobre el reconeixement de la protecció de dades com a un dret en l’Estatut.

“1.Tothom té dret a la protecció de dades personals. La regulació i limitació
d’aquest dret tant sols és admissible de forma legal.

2. Tota persona té dret a accedir a les dades que sobre ella es trobin reco-
llides, al seu examen i a la seva correcció. El tractament i cessió d’aques-
tes dades requerirà el consentiment lliure i inequívoc del seu titular.

3. El respecte a aquest dret quedarà subjecte al control d’una autoritat
independent.”

- Sobre el reconeixement de la protecció de dades com a principi rector
(només assumible si es desestima la inclusió de drets i deures dels ciuta-
dans de Catalunya al nou Estatut).
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“Correspon a la Generalitat, com a poder públic, vetllar per la protecció
de dades de caràcter personal en els termes previstos en la llei.”

- Sobre les competències de la Generalitat en matèria de protecció de dades
i sobre l’àmbit de control de l’Autoritat de Control.

“1.Correspon a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i execució en
matèria de protecció  dades. 

2. Correspon a l’Autoritat de Control sobre protecció de dades de la
Generalitat de Catalunya vetllar pel compliment de la legislació de protec-
ció de dades i controlar la seva aplicació sobre els fitxers o tractaments
de dades de caràcter personal creats o gestionats per les institucions de
la Generalitat, la seva Administració, pels ens que integren l’Administració
local, per les Universitats, per la resta d’organismes i entitats del sector
públic de la Generalitat i els ens locals i les corporacions de dret públic,
en l’àmbit territorial de Catalunya. 

3. Aquesta autoritat de control sobre protecció de dades també exerceix
el seu control sobre els fitxers o tractaments de dades de caràcter per-
sonal privats creats o gestionats per persones físiques o jurídiques quan
el tractament s’efectuï en el territori de Catalunya.”

Finalment el Director dóna a conèixer l’existència de diferents conferències
internacionals i demana l’opinió sobre la possibilitat de sol·licitar l’organització
de la Conferència Europea de l’any 2006, que necessàriament haurà de comp-
tar amb el recolzament de l’Agencia Española de Protección de Datos. Es con-
sidera positiu proposar l’organització de la Conferència Europea de l’any 2006
a Barcelona.

Novena sessió celebrada el 21 d’octubre de 2004 (Sessió 5/04): 
En aquesta sessió s’informa de l’estat dels treballs de les diverses comissions
del Consell Assessor. En concret, el Sr. Cornet com a responsable de la
Comissió de Salut informa que disposa de les designacions dels representants
de les institucions que composen la comissió i que convocarà les sessions a la
seu del Departament de Salut.
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S’obre un torn d’intervencions sobre la forma de definir les qüestions a tractar
per aquesta comissió i es conclou que atesa la problemàtica que en matèria de
protecció de dades es suscita en aquest sector de la sanitat, ha d’ésser la
comissió mateixa la que defineixi els aspectes crítics a considerar i que faci el
diagnòstic de la situació, i es destaquen com a fonamentals aquells aspectes
que estan relacionats amb la seguretat i la cessió de dades i es comenten els
casos de la recepta electrònica i la targeta sanitària.

S’afegeix que la Comissió de Seguretat podria ser instrumental de la Comissió
de Salut pel que fa referència a les mesures de seguretat. Es recorda que s’han
d’esmerçar recursos per al Departament i declarar els fitxers del Departament
de Salut. Però quant al cost d’aquestes implementacions, també es posa de
manifest que la tecnologia en matèria de protecció de dades en suport digital
(el component relatiu a metodologies d’organització) representa un 75% i el
component de renovació tecnològica, un 25%.

El Sr. Sanz com a responsable de la Comissió de Seguretat lliura un escrit al
president i comenta diversos aspectes d’interès, entre d’altres, la composició
del grup de treball de seguretat i els objectius de la Comissió entre els quals hi
ha la definició d’estàndards i models de “bones pràctiques”, la pauta d’audito-
ria bàsica i un manual pràctic que puguin donar lloc a una norma de seguretat
informàtica.

Pel que fa referència a la comissió sobre Inscripció i Registre, atesa l’absència
del Sr. Baltasar responsable d’aquesta comissió, el President informa de la
seva composició: Sra. Acín, Sr. Canal; Sra. Rodríguez, Sr. Joan Planes, Sra.
Anna Sanz i Sr. Joan Serra.

Finalment el director de l’Agència intervé en aquesta sessió per informar el
Consell Assessor sobre diverses qüestions d’interès, entre d’altres, la formació
duta a terme per l’Agència Catalana de Protecció de Dades i la participació en
jornades i conferències, l’acreditació de l’Agència Catalana a la 26a
Conferència Internacional de Protecció de Dades i la Carta del director de
l’Agencia Española sobre col·laboració en la integració i coordinació dels
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Registres de protecció de dades, indicant la possibilitat de crear un grup de tre-
ball bilateral o bé un grup de treball on hi siguin totes les agències.
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3.1. Ubicació de l’Agència en una seu adequada a les seves necessitats
Establerts els criteris per a la localització del lloc –sense necessitat que la seu
fos en un lloc cèntric de Barcelona, preu de la renda assumible, zona preferent-
ment relacionada amb un entorn especialment dotat per les infraestructures
punteres en TIC i superfície no superior a 1000 m2–, es va decidir ubicar la seu
de l’Agència a la planta 7a i en un mòdul de la 8a planta de l’edifici del carrer
Llacuna 166 de Barcelona, amb una superfície llogada de 904,2 m2.

Amb data 11 de novembre de 2003 es va formalitzar el contracte de lloguer del
que és actualment la seu de l’Agència i es va inaugurar el dia 16 de febrer de 2004.
Fins al 23 de gener de 2004 es van executar les obres d’adequació i va rebre el
mobiliari inicial que permetien ocupar el nou domicili de l’Agència. Amb motiu de
la inauguració, es va convidar el professor Stefano Rodotà “president del Grup de
l’Article 29 sobre protecció de dades de la Unió Europea”, i es va organitzar una
conferència sobre “Tecnologies i drets fonamentals” que va presidir l’Hble. Sr. Joan
Carretero i Grau, conseller de Governació i Administracions Públiques.

3.2. Sistemes i infraestructures TIC
La posada en marxa de l’Agència i la ubicació d’aquesta en una seu pròpia, ha
implicat al llarg de l’any 2004, el disseny, construcció i implantació de noves
infraestructures de TIC i de nous sistemes d’informació orientats a donar
suport tecnològic a les funcions i competències de l’Agència.

Donat que l’Agència no disposava de cap infrastructura ni sistema d’informa-
ció propis, calia donar un pas previ, com ara elaborar un “Pla d’actuació TIC-
2004” de l’Agència, que es va dissenyar a finals del 2003 i que va sere aprovat
per la Direcció només iniciar l’any 2004.

En l’esmentat “Pla” es definien dos grans nivells d’infraestructures, les internes
i les externes, i dintre d’aquestes els àmbits d’actuació sobre els quals es des-
envoluparien els projectes i les iniciatives TIC.

Els àmbits d’actuació vinculats a les infraestructures internes es construeixen
sobre tres eixos d’activitat: 
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a) L’“ofimàtica” i gestió de projectes i/o activitat productiva
b) L’exercici de competències: registre, control, inspecció, sanció i adopció de

propostes i instruccions.
c) L’arxiu i repositori “documèdia”, serveis d’extranet: com a sistemes orientats

a facilitar l’accés a aplicacions i sistemes d’informació interns des de fora de
la xarxa d’àrea local de l’Agència.

I pel que respecta a les infraestructures externes s’inclouen:

a) Portal Apdcat: presència a internet de l’Agència mitjançant serveis tipus
“web”.

b) Serveis corporatius: tots aquells sistemes d’informació de caràcter corpora-
tiu de la Generalitat de Catalunya, que per raò d’oportunitat i estalvi de cos-
tos, l’Agència ha considerat adient utilitzar.

c) Altres Portals i interfícies externes: la presencia en llocs “web” d’altres enti-
tats i la integració amb d’altres sistemes d’informació.

3.2.1. El disseny i implantació de les infraestructures TIC

Infraestructures internes
Per a la posada en marxa dels sistemes d’informació i aplicacions de l’Agència
s’han dissenyat i implantat unes infraestructures internes en forma de xarxa
d’àrea local.

El dimensionament d’aquesta xarxa no es va fer exclusivament en funció de les
necessitats del moment, si no fent una previsió de creixement a mig termini,
tant pel que respecta a noves estacions de treball i dispositius d’ús comú, com
a la implantació de nous serveis a l’esmentada xarxa d’àrea local.

A nivell lògic, i per tal d’integrar l’Agència a la xarxa corporativa de la Generalitat
de Catalunya, tant per accedir a serveis corporatius de la Generalitat, com per
l’accés a xarxes externes (Internet), es van seguir els requeriments de configu-
ració de xarxes necessaris per fer efectiva i de forma correcta l’esmentada inte-
gració, amb la particularitat de la implantació d’un tallafocs que protegeix de
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forma exclusiva la xarxa d’àrea local de l’Agència.

D’aquesta manera les infraestructures tècniques internes l’Agència han quedat
enllestides l’any 2004.

Infraestructures externes
A banda de disposar de la connexió a la xarxa corporativa de la Generalitat i a
Internet ja esmentades, durant l’any 2004 s’implanten tres entorns de servidors
externs: 

El del Portal Internet de l’Agència (http://www.apdcat.net) en règim de “hosting”.

Els servidors destinats a l’explotació del sistema d’informació i gestió del
Registre de Protecció de Dades de Catalunya, en aquest cas en modalitat de
“housing”, amb un entorn de pre-producció i un altre de producció, tots dos
protegits per un tallafocs.

El destinat a serveis i aplicacions per a usuaris externs a l’Agència com ara la
distribució de butlletins i comunicacions i el treball en grup com a sistema de
comunicació i distribució d’informació vinculada a l’execució de projectes o
actuacions.

3.2.2. L’execució de projectes i actuacions TIC

Registre de Protecció de Dades de Catalunya
El projecte de disseny i construcció de sistemes d’informació de més rellevàn-
cia per a l’Agència al llarg de l’any 2004 ha estat, sens dubte, la construcció
del sistema d’informació del “Registre de Protecció de Dades de Catalunya”.

Funcionalment aborda tot el cicle de vida de la tramitació dels expedients deri-
vats de l’obligació de registre dels tractaments de dades personals, amb inter-
fícies externes que li permeten tant rebre dades des de l’exterior, com integrar
la seva informació amb d’altres sistemes externs.
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El model tecnològic, per a la construcció d’aquest sistema d’informació, està
basat íntegrament en programari de codi obert, tant pel que respecta al siste-
ma operatiu, gestor de base de dades, servidors d’aplicacions; com als llen-
guatges de programació, essent la interfície d’usuari un navegador http.

El sistema d’informació i gestió del registre es complementa amb un programa-
ri d’ajut a la declaració de fitxers que es distribueix mitjançant el Portal a inter-
net de l’Agència. S’ha  tingut especial cura en els aspectes vinculats a la segu-
retat del sistema, tant en la transmissió de les dades, utilitzant un canal segur
per xifrar la informació tramesa, basat en un certificat digital en el servidor que
rep les dades, com a l’hora de garantir l’autenticitat de l’aplicació, signant elec-
trònicament el codi per evitar suplantacions o manipulacions d’aquest. Aquesta
aplicació va ser auditada, des del punt de vista de la seguretat tècnica, per una
empresa aliena a la que el va desenvolupar.

Al llarg de l’any 2004 s’han distribuït dues versions i una revisió de l’esmentat
programari.

Intranet de l’Agència
Dintre de les infraestructures internes de l’Agència s’inclou un servidor dedicat
a donar servei d’intranet a l’Agència, la seva missió principal es servir de plata-
forma per a l’explotació de petites aplicacions de gestió, i que per tant no
requereixen de servidors dedicats o grans infraestructures.

En aquesta línia al llarg de l’any 2004 es desenvolupen a la intranet dues apli-
cacions d’aquest tipus: la destinada a gestionar els cursos de formació orga-
nitzats per l’Agència amb el suport i la col.laboració de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya i una altra per a la recollida i tractament d’indicadors de
gestió i activitat de l’Agència.
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Plataforma de treball en grup, comunicació i gestió documental
Les característiques de les competències i funcions de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades precisen d’un alt grau de coordinació i integració en les
tasques desenvolupades per les diferents unitats que formen la seva estructu-
ra operativa, ja que sovint les activitats i projectes que executen requereixen
treballar sobre una mateix cos documental o compartir i generar informacions
d’ús comú.

Així mateix, la composició i funcions del Consell Assessor de Protecció de
Dades de Catalunya també impliquen la necessitat de coordinació i comparti-
ció de recursos informatius i d’execució de projectes, entre els propis membres
del Consell, o entre aquests i l’Agència.

Per tant l’Agència precisava disposar d’una plataforma que pogués proporcio-
nar les funcionalitats necessàries per donar resposta als requeriments d’en-
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torns de treball en grup “sense papers”, on la comunicació entre els membres
de l’equip i el treball col·laboratiu sobre documentació en format electrònic,
havien de ser els principals punts forts dels sistema.

Portal de l’Agència a Internet: http://www.apdcat.net
El Portal de l’Agència va ser inaugurat al desembre de 2003. A l’any 2004, i
com a evolució dels seus serveis i continguts, en funció del nivell d’activitat
enregistrat i la necessària adaptació a nous requeriments d’utilització per part
dels usuaris, es va encetar un projecte de redefinició del Portal, per tal d’assu-
mir noves prestacions i funcionalitats.

Aquesta redefinició afectarà tant a l’estructura i continguts com a aspectes
mès tecnològics, com ara l’ús d’una plataforma basada exclusivament en pro-
gramari lliure, i la incorporació d’un gestor de continguts que permeti tractar
amb facilitat els nous continguts i serveis que, tant des de la perspectiva quan-
titativa com qualitativa, s’han previst d’incorporar al llarg de l’any 2005.

La seguretat en els sistemes d’informació i infraestructures
Com a principi de construcció de tots els sistemes d’informació i plataformes
TIC de l’Agència s’aplica el criteri d’establir sempre un nivell de seguretat per
sobre de la mitjana que correspondria a una organització de les dimensiones
tecnològiques de l’Agència.

En aquesta línia, s’han executat test d’intrusió en els sistemes d’informació
públics de l’Agència i anàlisi del codi de les aplicacions que distribueix l’Agència
(programari per l’ajut a la declaració de fitxers) i s’han utilitzat certificats digitals
en els servidors internet de l’Agència i en les seves aplicacions, en algun cas
inclou la signatura electrònica de les aplicacions per garantir la seva autentici-
tat. Els certificats digitals utilitzats han estat emesos per l’Agència Catalana de
Certificació (CatCert).

S’han implantat tallafocs en aquelles infraestructures que s’hi poden accedir no
només des de l’exterior, sinó tambè des de xarxes que podem considerar de
confiança i es fa un seguiment i anàlisi exhaustiva de l’activitat filtrada. I s’han
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dut a terme accions orientades a dotar de seguretat les estacions de treball,
mitjançant la instal·lació d’antivirus i antiprogramari no desitjat.

3.3. Gestió dels mitjans personals i materials de l’Agència 

3.3.1. Els mitjans personals adscrits a l’Agència
L’article 22.f de l’Estatut de l’Agència atribueix al Consell Assessor de Protecció
de Dades de Catalunya la funció d’aprovar la plantilla de l’Agència. D’altra
banda, l’article 10 estableix que els llocs de treball dels òrgans i serveis que
integren l’Agència Catalana de Protecció de Dades han d’ésser ocupats per
personal subjecte al dret administratiu o laboral.
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L’actual plantilla del personal funcionari i laboral, aprovada pel Consell Assessor
de Protecció de Dades de Catalunya, està formada per dinou llocs que es pro-
veiran per a funcionaris i sis llocs que es proveiran per a personal vinculat mit-
jançant contracte laboral, sumant un total de vint-i-cinc llocs de treball.

El procés d’incorporació per dotar-se de mitjans personals iniciat de forma
efectiva a partir de setembre de 2003, ha continuat durant el 2004 que es van
incorporar 5 persones més per ocupar llocs reservats a funcionaris (el cap de
l’Àrea d’Inspecció, 1 responsable de suport administratiu, 1 administrativa i 2
auditores). El resultat és que, a data 31 de desembre de 2004 estan adscrites
a l’Agència 14 persones, sense comptar el director, 12 són funcionaris –un
d’ells interí– i 2 ocupen llocs reservats a personal laboral.
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La realització d’aquest gràfic té en compte la relació de llocs de treball, partint dels llocs efectivament ocupats,
ja sigui amb caràcter indefinit o temporal.
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Durant l’any 2004 ha estat necessària la provisió de nous llocs de treball que
donessin cobertura als augments de càrrega de treball que s’han  produït al
llarg de l’any.

Pel que fa a la política d’incorporació de personal, el sistema de provisió dels
llocs que s’han ocupat el 2004 amb noves incorporacions de funcionaris ha
estat el de la comissió de serveis; se’n van tramitar cinc en total, resultat d’un
procés de selecció i de negociacions que es van dur a terme amb els respon-
sables en matèria de personal de les Secretaries Generals dels departaments
d’Educació, d’Interior i d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, la
qual cosa ha permès, no sense dificultats, trobar els funcionaris amb els perfils
adequats als requeriments dels llocs vacants que s’havien programat ocupar. 

D’altra banda, es van publicar dues resolucions per convocar la provisió, pel
sistema de lliure designació, de 4 llocs singulars de l’Agència corresponents a
cap de l’Assessoria Jurídica, cap de l’Àrea de Registre de Protecció de Dades,
secretari general i secretari del director de l’Agència; els esmentats llocs han
passat a ser ocupats de forma definitiva des de la publicació de les respectives
resolucions de nomenament.

A més del personal funcionari de nova incorporació que ocupa llocs de la plan-
tilla i, davant la necessitat programada de dissenyar i implementar durant l’any
2004 el projecte de constitució i posada en marxa de la Biblioteca i Centre de
Documentació, es va formalitzar  un “Conveni de pràctiques no curriculars en
empreses i institucions. Conveni de cooperació educativa per a alumnat de pri-
mer i segon cicles” amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona; aquest conveni ha permès la selecció i incorporació
a l’Agència d’un estudiant matriculat a l’ensenyament de Documentació de
l’esmentada facultat amb el qual es va dissenyar i implementar l’esmentat pro-
jecte de posada en marxa de la Biblioteca i Centre de Documentació del qual
se’n parla més endavant.

També, cal esmentar que amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) es van formalitzar dos con-
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venis pels quals es disposa a la seu de l’Agència  de dos tècnics que pertan-
yen a la plantilla del Centre.

- El 21 de juny de 2004, el conveni entre l’Agència Catalana de Protecció de
Dades i el CTTI per a la prestació de serveis específics, pel qual l’Agència
disposa d’un tècnic d’aquest centre que gestiona les infraestructures, els
sistemes i les comunicacions i dóna suport tècnic a l’activitat inspectora de
l’Agència. 

- Amb data 16 de febrer es va formalitzar l’Acord de pròrroga per al 2004 del
conveni de col·laboració entre l’Agència i CTTI, pel qual l’Agència disposa
d’un tècnic d’aquest centre responsable de la coordinació del desenvolupa-
ment, implantació i manteniment dels sistemes d’informació i comunicació
de l’Agència.   

Pel que fa a la cobertura del personal directiu, tècnic i administratiu  per acci-
dents o malalties professionals, el dia 1 de maig de 2004 es va renovar la
cobertura amb la Mútua Asepeyo Mútua d’Accidents de Treball i Malalties
Professionals de la Seguretat Social número 151.

La gestió i administració del personal funcionari i laboral destinat a l’Agència i
a la gestió de les retribucions s’ha dut a terme mensualment mitjançant el sis-
tema informàtic GIP-SIP, al qual es van incorporar els mòduls anomenats MOL
i GLT, necessaris per l’edició i tramitació del Manual Organització de Llocs de
Treball de l’Agència i per la Gestió dels Llocs de Treball. 

Elaboració mensual de les nòmines i assegurances socials.

S’han gestionat les incidències de la Seguretat Social –tramitació d’altes i bai-
xes d’afiliació, incapacitats temporals.

3.3.2. Els mitjans materials adscrits a l’Agència
Paral·lelament al procés de dotar-se de mitjans personals, l’Agència ha conti-
nuat invertint en mitjans materials per adequar els llocs de treball a les noves
incorporacions. 
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En la fase d’elaboració i aprovació de l’avantprojecte de Pressupost per al 2004
es van diagnosticar les necessitats bàsiques de l’Agència per a l’exercici i es
van planificar i programar les adquisicions d’eines informàtiques, com ara
bases de dades i la posada en marxa dels projectes d’inversió encaminats
bàsicament a la compra d’equipament amb mobiliari homologat –taules, cadi-
res, armaris–, a la compra d’equips de procés de dades, d’ordinadors perso-
nals i d’impressores homologades i altre equipament necessari per al normal
desenvolupament de les funcions de l’Agència. Gran part d’aquestes adquisi-
cions ha estat realitzada mitjançant el sistema de compra de béns homologats.

De la inversió realitzada en material, destaca per la seva transcendència la rela-
cionada amb el projecte de posada en marxa de la Biblioteca de l’Agència
–projecte que es tracta més endavant– i la posada en marxa del Pla de forma-
ció 2004 –el qual, també, es tracta més endavant.

Els esmentats projectes i el creixement dels recursos humans de l’Agència han
implicat la distribució dels espais de la seu de l’Agència per fer front a la pres-
tació dels esmentats serveis i a la ubicació del personal. 

Es va formalitzar amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya un
conveni pel qual el fons documental de l’Agència s’integra a la Biblioteca de l’es-
mentat consorci i participa dels seus beneficis. Amb aquest conveni signat el 13
de desembre de 2004, culmina la primera fase del projecte programat de cons-
tituir el fons documental de l’Agència i posar-lo a l’abast dels ciutadans, del món
de la investigació i de la docència. Es tracta de constituir un fons documental
amb vocació de ser el referent més complert en matèria de protecció de dades;
per assolir aquest fi i per fer front als compromisos amb el Consorci en la fase
d’elaboració de l’avantprojecte de pressupost es va introduir una partida desti-
nada a inversions en material immobilitzat amb una previsió d’inversió inicial de
9.000 euros, amb la qual s’ha fet front a una primera inversió en monografies i
subscripcions de revistes que passen a integrar el fons de biblioteca.

A partir del mes de juny s’han implementat noves aplicacions corporatives: el
registre d’entrada i sortida de documents anomenat s@rcat –els documents
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registrats d’entrada han estat 513 i els registrats de sortida 721, que dóna un
total de 1.234 assentaments durant tot l’any; s’inclouen aquí els assentaments
realitzats abans de la posada en marxa del registre s@rcat– i l’aplicació anome-
nada GBM per a la gestió dels béns mobles –s’han inventariat els 326 béns
mobles adquirits per l’Agència entre mobiliari auxiliar, armaris, mòduls prefabri-
cats, pissarres, seients, taules, carretons, llums etc i, pel que fa a l’inventari dels
béns i suports informàtics, s’han inventariat 63 béns.

3.4. Gestió pressupostària

3.4.1. La gestió econòmica administrativa del pressupost
Durant l’exercici 2004 d’una banda, s’aconsegueix la consideració de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades des del punt de vista pressupostari com a
òrgan equiparat als òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat i, d’al-
tra banda, la seva regularització als efectes d’integració del seu avantprojecte
en una secció específica en els pressupostos de la Generalitat, acomplint així
el mandat de l’article 11.2 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, el qual estableix el següent:

“L’Agència ha d’elaborar i aprovar anualment el seu avantprojecte de pressu-
post, que ha d’ésser tramès al Govern per a la seva integració, en una secció
específica, en els pressupostos de la Generalitat”.

Així doncs i per primera vegada, l’avantprojecte de pressupost de l’Agència
s’ha integrat en una secció específica del pressupost de la Generalitat aprovat
mitjançant Llei 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat per al
2004 (DOGC núm. 4179 de 21 de juliol).

Cal tenir en compte que, des de la seva creació i durant el període de pròrro-
ga pressupostària fins a l’aprovació del pressupost de la Generalitat per a l’e-
xercici 2004, el sistema de finançament era a través de transferències del
departament de Governació i Administracions Públiques al compte corrent de
l’Agència, per ésser considerada com a un organisme adscrit al departament.
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En fase d’elaboració i aprovació de l’avantprojecte de Pressupostos de
l’Agència per al 2004, es va tractar el trànsit del sistema de finançament apli-
cat en el període de pròrroga –basat en la consideració de l’Agència com a un
ens que depèn del Departament de Governació i Administracions Públiques–
al nou sistema, basat en la consideració de l’Agència com a un òrgan superior,
el pressupost de la qual calia integrar en una secció específica del pressupost
de la Generalitat.

CONCEPTE 2003 2004 %
PRESSUPOST TOTAL 2.217.701,08 2.736.526,61 23,39
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Es va acordar el document anomenat “Proposta de traspàs de l’execució pres-
supostària de l’Agència Catalana de Protecció de Dades” de data 14 de juliol
de 2004, signada per la Subdirectora General de Comptabilitat del
Departament d’Economia i Finances amb el vist-i-plau de l’Interventor General,
per tal de regularitzar el pressupost prorrogat 2004 com a pas previ a la posa-
da en marxa del nou sistema de finançament de l’Agència com a autoritat de
control independent. Calia descomptar del seu pressupost aprovat per al 2004
l’import comptabilitzat i pagat pel departament de Governació i
Administracions Públiques en el període de pròrroga pressupostària. 

Mitjançant la Llei 6/2004, de 16 de juliol, de Pressupostos de la Generalitat per
al 2004 –que integra per primera vegada el pressupost de la secció 07 del ser-
vei pressupostari 1000, identificant amb aquests dígits a l’Agència Catalana de
Protecció de Dades–, s’aprova un pressupost de despeses que suma un total
de 2.736.526,61 euros: 2.183.026,61 euros per a operacions corrents i
553.500 euros per a operacions de capital. 

Les modificacions pressupostàries acordades pel director de l’Agència han
servit per ajustar les consignacions del pressupost a les necessitats reals de
l’Agència, sense que això hagi implicat un increment de la quantia assignada al
pressupost; en aquest sentit, el director de l’Agència va autoritzar un total de 6
expedients de transferència de crèdit  els quals, d’acord amb allò previst a l’ar-
ticle 43 punt 2 de la Llei 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la
Generalitat per al 2004, van ser comunicats al Departament d’Economia i
Finances. 

3.4.2. Execució i seguiment del pressupost
Pel que fa a l’execució del pressupost cal ressaltar que durant el període de
pròrroga pressupostària, l’Agència va aplicar el criteri de contenció de despe-
ses mentre no s’aprovés el pressupost per al 2004. Aquest fet cal ressaltar-lo
ja que durant el primer semestre de l’any, no es van contractar ni posar en
marxa els projectes més importants de l’Agència, bàsicament els relacionats
amb les TIC, la biblioteca i la incorporació de personal.
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Els quadres que segueixen relacionen el percentatge de grau d’execució per
capítols pressupostaris, de forma arrodonida ja que els percentatges detallats
són els següents: pel que fa al capítol 1 es va executar el 61,62 % del pressu-
post definitiu; el 75,04 % del pressupost del capítol 2 i el 88,78 % del pressu-
post del capítol 6.  
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Pel que fa al règim jurídic de contractació, l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril
(DOGC núm. 3625 de 29 d’abril), està sotmesa al que estableix la legislació sobre
contractes de les administracions públiques. D’altra banda, el seu règim patrimo-
nial és l’establert per al patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

D’acord amb el que també estableix l’article 11 punt 3 de la Llei 5/2002, l’Agència
està sotmesa al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i al
règim de comptabilitat pública; en compliment de l’esmentat mandat, el primer
semestre de l’any 2004, l‘Agència va ésser sotmesa al control financer de la
Intervenció General de la Generalitat esposat a “l’informe de control financer per-
manent corresponent al primer semestre de l’any 2004” signat per l’interventor
delegat en data 20 de setembre de 2004 i tramès amb data 21 de setembre de
2004.  
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Durant l’any 2004, es van tramitar 97 propostes de despesa, 64 de les quals
es van imputar al capítol 2 relatiu a despeses corrents, i 33 al capítol 6 sobre
inversions.

La major part de les inversions en adquisicions de mobiliari i equips informàtics
s’han realitzat sobre béns homologats per la Comissió Central de
Subministraments al qual l’Agència està adherida des del 23 d’octubre de
2003, això ha permès utilitzar el sistema d’adquisició del catàleg de béns i pro-
ductes homologats i d’adquisició centralitzada per l’esmentada comissió.    

D’altra banda, pel que fa a serveis informàtics, impliquin o no l’adquisició de
maquinari per part de l’Agència, s’han contractat i han estat prestats per T-
Systems, atès que l’Agència està adherida des de l’11 de desembre de 2003
al conveni marc “per a la prestació de serveis informàtics per part de l’empre-
sa T-Systems ITC Services España, SA”, formalitzat amb la Generalitat de
Catalunya. L’Agència  s’hi ha acollit per a la posada en marxa del sistema d’in-
formació per a la gestió del Registre de Protecció de Dades de Catalunya, pel
qual s’ha adquirit la propietat de l’equipament.   

Durant l’exercici 2004, a banda de la renovació d’una sèrie de contractes
menors formalitzats el 2003 i prorrogats el 2004, l’Agència ha realitzat, la licita-
ció, adjudicació i registre de 9 contractes; un adjudicat pel procediment de
concurs obert i els restants pel procediment negociat sense publicitat, l’objec-
te del quals s’exposa en el quadre següent: 

Referència Objecte Partida
40.04.227 Prestació dels serveis de manteniment del portal apdcat.net 227.0055
08.04.620 Compra mobiliari homologat per a 2 llocs de treball 620.0001
13.04.640 Compra 13 armaris homologats per a la biblioteca 640.0001
12.04.640 Compra mobiliari homologat per a 2 llocs de treball 640.0001
11.04.620 Compra mobiliari homologat per dotar la biblioteca 640.0001
10.04.650 Compra d’estacions de treball i accessoris perifèrics 650.0001
13.04.650 Millores i redisseny de la web APDCAT 650.0001
19.04.650 Llicències per al sistema d’informació de treball en grup 650.0001
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En el capítol d’inversions destaca el contracte per a l’adquisició i la integració
d’una aplicació informàtica de col·laboració per al suport al treball en grup, la
comunicació i la gestió documental de l’Agència, que es va adjudicar mitjan-
çant concurs públic anunciat al DOGC núm. 4259 de 12 de novembre de 2004
–expedient 15.04.650–; igualment cal destacar el contracte per a la renovació
del disseny i prestacions del portal de l’Agència, ja que era el moment de refor-
mular i plantejar-se nous continguts.

Pel que fa a les propostes de despesa tramitades, cal tenir presents els dos
gràfics següents, referits, respectivament, a les propostes tramitades per par-
tides –Quadre 1– i per capítols 2 i 6 –quadre 2–.
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Es va formalitzar amb l’empresa SODEXHO PASS ESPAÑA S.A el contracte de
servei dels vals-menjador del personal de l’Agència per al 2004.

A més, s’han dut a terme la gestió de les bestretes de caixa fixa, la gestió dels
pagaments per justificar i la seva liquidació en tancament d’exercici.
L’interventor delegat ha confeccionat “l’informe provisional de control financer
permanent corresponent al segon semestre de l’any 2004” signat en data 24
de febrer de 2004.  

3.5. La posada en marxa del fons documental 
La Secretaria General va rebre l’encàrrec de dissenyar i implementar durant
l’any 2004 el projecte de constitució i posada en marxa de la Biblioteca i Centre
de Documentació.
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Es va tramitar la formalització d’un conveni anomenat “Conveni de Pràctiques
no curriculars en empreses i institucions. Conveni de cooperació educativa per
a alumnat de primer i segon cicles” amb la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona; aquest conveni ha permès la
selecció i la incorporació a l’Agència d’un estudiant en pràctiques matriculat
l’esmentada facultat per participar en les tasques següents:

p Constituir i actualitzar un fons documental en matèria de protecció de dades
personals.

p Gestionar els sistemes d’informació mecanitzats de l’Agència.

Es va definir el tipus de biblioteca que interessava a l’Agència, com a prestatà-
ria de serveis interns –adreçats al seus propis treballadors– i externs –adreçats
al ciutadà–, de manera que els seus recursos i serveis d’informació represen-
tessin també un benefici per a la ciutadania.

A partir d’aquí es va posar en marxa un procés d’anàlisi interna i externa per a
la planificació de la Biblioteca, i en base al reconeixement dels factors identifi-
cats, es van definir les línies d’actuació.

Definides les línies d’actuació per la voluntat de potenciar al màxim el rendiment
dels recursos humans bibliotecaris, es doten de serveis exteriors que puguin
alliberar al bibliotecari d’un volum de feina important.

Es conclou, d’una banda que cal participar de les directrius i normatives del sis-
tema i cal pertànyer al col·lectiu bibliotecari més afí a les característiques de
l’Agència, i de l’altra banda, cal seleccionar proveïdors que disposin de serveis
de valor afegit de qualitat (catalogació i gestió logística i administrativa per
compte de l’Agència) i establir convenis amb editorials i universitats per a l’in-
tercanvi de continguts.

Després de la fase d’anàlisi de la situació estratègica inicial i de presentació de
la proposta de projecte als responsables de l’Agència amb data 10 de novem-
bre de 2004, es va convenir que la Biblioteca havia de participar del Catàleg
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Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) com a membre no consor-
ciat del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

El procés va concloure el 13 de desembre de 2004 amb la formalització d’un
conveni marc amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya “per
a la integració dels registres bibliogràfics de la Biblioteca de L’Agència Catalana
de Protecció de Dades al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya” .
L’objectiu del conveni, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula primera, és
“regular la incorporació de registres bibliogràfics de l’Agència al CCUC amb la
finalitat de millorar la informació bibliogràfica oferta a la comunitat universitària
i investigadora, de facilitar el préstec interbibliotecari i de produir estalvis en la
catalogació a partir de la catalogació cooperativa i de compartir les mateixes
pautes de catalogació”.    

A diferència de les biblioteques departamentals que adrecen els seus serveis a
usuaris interns, el CCUC permet a l’Agència presentar i posar a l’abast dels ciu-
tadans i de la comunitat investigadora i docent tot el patrimoni bibliogràfic de
la seva biblioteca, la qual neix amb vocació de constituir-se en el referent en
matèria de protecció de dades personals. La seva missió és la constitució,
organització i desenvolupament del fons documental més especialitzat arreu de
l’Estat en matèria de protecció de dades de caràcter personal, seguretat infor-

El president del Consorci de
Biblioteques Universitàries 

de Catalunya,  Sr. Joan Majó, i el
director de l’Agència Catalana de

Protecció de Dades, Hble. Sr. Josep
Xavier Hernández a la signatura del

conveni, a la seu de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades
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màtica i tecnologies de la informació i la comunicació, el qual ha de facilitar l’ac-
cés tant als ciutadans de Catalunya com als seus empleats amb l’objectiu de
servir en grau òptim a les seves necessitats informatives.

A la fi de l’any, la biblioteca de l’Agència disposa d’un catàleg en línia amb un
format i un programa informàtic utilitzats actualment per les biblioteques cata-
lanes de titularitat pública. El fet de ser membre del CCUC assegura la integri-
tat i una futura migració dels registres bibliogràfics que es donin d’alta per part
de l’Agència i també uns serveis bibliotecaris de qualitat (préstec, butlletins de
sumaris, servei d’alertes). 

A la fi de desembre de 2004, la biblioteca disposa de 338 registres – posseeix
15 recursos electrònics, està donada d’alta a 30 subscripcions de revistes
especialitzades i hi ha 293 monografies adquirides a llibreries, que les han lliu-
rat ja catalogades; resta la tasca pendent d’unificar els criteris d’indexació i
classificació per donar-les d’alta al catàleg del CCUC. La inversió inicial en
aquest fons bibliogràfic ha estat de 7.992,46 euros. 

Des del 13 de desembre de 2004 es disposa ja del catàleg en línia del CCUC
filtrat pels registres bibliogràfics de la biblioteca de l’Agència. A partir d’aquí,
queda pendent iniciar el disseny i la planificació que ha d’establir les tasques a
realitzar segons objectius específics i objectius estratègics o metes, com és ara
l’ampliació substancial del fons documental, la centralització de la gestió de la
informació i el funcionament autònom, l’assoliment dels serveis SIR –servei
d’informació i referència– i SOD –servei d’obtenció de documents– de qualitat
i maximitzar l’eficàcia dels recursos humans.
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4.1. El portal de l’Internet 
El portal de l’Internet www.apdcat.net ha estat l’eina principal de comunicació
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

El portal va posar-se en funcionament el dia 11 de desembre de 2003, però ha
estat durant l’any 2004 quan ha pogut desplegar tota la seva virtualitat comu-
nicativa.

Es tracta d’un portal senzill, molt orientat a la divulgació de la informació sobre
els drets dels ciutadans –amb caràcter prioritari– i de la normativa sobre pro-
tecció de dades, així com orientat a oferir a les institucions i entitats que estan
dins l’àmbit de competència de l’Agència, eines i recursos que els ajudin en el
compliment de les seves obligacions registrals. Precisament la decisió de treu-
re aquesta pàgina web com abans millor ha determinat que es potenciés la
simplicitat i la claredat, així com la seguretat i l’accessibilitat. El portal també
dona informació sobre l’Agència i sobre els enllaços d’interès, i inclou un glos-
sari que permet anar-se familiaritzant amb els conceptes que envolten aques-
ta matèria.

A banda d’aquests elements, s’ha promogut el coneixement de la protecció de
dades mitjançant les noticies i els articles que s’han publicat en el web. Amb
una periodicitat mínima quinzenal s’ha anat informant tant de les actuacions de
l’Agència com de les notícies transcendents en matèria de protecció de dades.
També s’han publicat articles de persones significatives en matèria de protec-
ció de dades personals, que han reflexionat sobre temes com ara són:

p Tecnologia i drets fonamentals
p Noves tendències en la protecció de dades personals al Canadà i Quebec
p El tractament i la protecció de les dades genètiques.
p e-Administració, identificació del ciutadà i protecció de dades personals a la

Unió Europea
p La cessió de les dades personals en les Administracions Públiques; distin-

ció de figures afins
p El dret d’accés i la comunicació de dades personals
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En la següent informació es recullen les dades més importants sobre les visi-
tes, les visualitzacions, els visitants i els accessos durant l’any 2004, que per-
meten copsar l’interès que ha suscitat aquest lloc en la xarxa.

La taula següent mostra les sessions de visites durant l’any 2004. En total hi ha
hagut 68.023 visites i la mitjana anual ha estat de 186 visites al dia. Aquesta
informació correspon a les visites que s’han fet al web tant si són els mateixos
visitants o visitants diferents.

Mes gener febrer març abril maig juny
Nombre 3.912 3.591 4.791 4.433 5.152 5.734
Mes juliol agost setembre octubre novembre desembre
Nombre 7.121 5.831 6.975 6.554 6.596 7.333

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
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La taula següent mostra els visitants que ha tingut la pàgina web durant l’any
2004. En total hi ha hagut 12.968 visitants i la mitjana anual ha estat de 35 visi-
tants al dia. Si relacionem el nombre de visitants i el nombre de visites que ha
rebut el portal de l’Agència, resulta que es pot deduir que hi ha un percentat-
ge de, aproximadament, el 18 % de visites que s’han connectat més de dues
vegades al portal per consultar les diferents pàgines, per descarregar arxius i
per obtenir-ne informació.

Mes gener febrer març abril maig juny
Nombre 957 889 907 874 1.074 998
Mes juliol agost setembre octubre novembre desembre
Nombre 1.050 822 1.181 1.273 1.330 1.613

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
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A continuació s’exposen les pàgines del portal que han estat més visitades. Es
pot apreciar que la pàgina més visualitzada és la del registre, la qual cosa fa pen-
sar que els visitants del portal han estat majoritàriament responsables de fitxers i
persones que treballen professionalment en la protecció de les dades personals.

gener febrer març abril maig juny Total
2.815 2.632 2.869 2.576 2.776 2.985
juliol agost setembre octubre novembre desembre 35.698

3.463 2.480 3.258 3.513 3.462 2.869

Pàgines més visitades

www.apdcat.net/

gener febrer març abril maig juny Total
373 350 293 185 212 251
juliol agost setembre octubre novembre desembre 7.958

4.845 181 317 381 333 237

www.apdcat.net/ agència/

gener febrer març abril maig juny Total
613 565 561 319 411 411
juliol agost setembre octubre novembre desembre 5.855
621 328 511 491 576 448

www.apdcat.net/ registre/

gener febrer març abril maig juny Total
456 432 448 292 343 321
juliol agost setembre octubre novembre desembre 4.876
425 266 446 540 538 369

www.apdcat.net/ normativa/

gener febrer març abril maig juny Total
266 283 284 196 225 250
juliol agost setembre octubre novembre desembre 3.161
309 203 274 263 346 262

www.apdcat.net/ drets/
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Així mateix, a la taula següent es mostren els arxius més descarregats; on es
pot apreciar que, durant el primer semestre de l’any 2004, la pàgina més des-
carregada ha estat la que conté el formulari en paper per a la notificació dels
fitxers, seguida molt de prop per la llei reguladora d’aquesta matèria. 

En canvi, durant el segon semestre, arran del primer informe que el director de
l’Agència va presentar al Parlament de Catalunya el dia 16 de juny, l’arxiu més
descarregat ha estat la memòria de l’Agència, seguit igualment de la llei regu-
ladora.

gener febrer març abril maig juny Semestre
482 326 478 241 283 224 2.034

Arxius mes descarregats

/normativa/bàsiques/Llei5-2002.pdf

gener febrer març abril maig juny Semestre
197 345 326 207 310 229 1.614

/registre/formulari/FormulariPaper06.pdf

gener febrer març abril maig juny Semestre
368 244 235 158 208 222 1.435

/registre/formulari/SollicitudPaper04.pdf

gener febrer març abril maig juny Semestre
263 243 233 177 224 120 1.260

/normativa/bàsiques/LOPD.pdf

gener febrer març abril maig juny Semestre
315 205 241 132 204 132 1.229

/normativa/bàsiques/Resolucio2apdcat.pdf
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Total

juliol agost setembre octubre novembre desembre Semestre
381 216 519 867 723 518 3.224

Arxius mes descarregats

/notícies/MemòriaAgènciaCatalanadeProteccióDades2003.pdf

juliol agost setembre octubre novembre desembre Semestre
328 193 416 577 425 249 2.188

/normativa/bàsiques/Llei5-2002.pdf

juliol agost setembre octubre novembre desembre Semestre
370 230 312 283 288 247 1.730

/registre/formulari/FormulariPaper06.pdf

juliol agost setembre octubre novembre desembre Semestre
238 188 251 362 354 210 1.603

/normativa/bàsiques/LOPD.pdf

juliol agost setembre octubre novembre desembre Semestre
203 132 203 181 212 130 1.061

/normativa/bàsiques/Resolucio2apdcat.pdf

juliol agost setembre octubre novembre desembre Semestre
264 159 215 0 0 0 638

/registre/formulari/SollicitudPaper04.pdf

/registre/formulari/FormulariPaper06.pdf 3.344
/notícies/MemòriadeAgènciaCatalanadeProtecciódeDades2003.pdf 3.224

/normativa/bàsiques/Llei5-2002.pdf 4.222

/normativa/bàsiques/Resolucio2apdcat.pdf 2.290
/registre/formulari/SollicitudPaper04.pdf 2.073

/normativa/bàsiques/LOPD.pdf 2.863
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Finalment, es mostren tots aquests indicadors del portal de l’Internet, de mane-
ra conjunta:

gener febrer març abril maig juny Total
3.912 3.591 4.791 4.433 5.152 5.734
juliol agost setembre octubre novembre desembre 68.023

7.121 5.831 6.975 6.554 6.596 7.333

Visites

gener febrer març abril maig juny Total
13.315 21.506 23.128 20.715 22.295 22.557

juliol agost setembre octubre novembre desembre 270.698
25.976 22.251 25.514 24.864 25.046 23.531

Visualitzacions

gener febrer març abril maig juny Total
957 889 907 874 1.074 998
juliol agost setembre octubre novembre desembre 12.968

1.050 822 1.181 1.273 1.330 1.613

Visitants

gener febrer març abril maig juny Total
109.890 110.590 122.107 95.111 109.565 114.187

juliol agost setembre octubre novembre desembre 1.387.861
128.800 74.169 126.478 143.051 143.523 110.390

Accessos
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4.2. Telèfon i e-mail d’atenció ciutadana
Des del primer moment de posada en marxa de l’Agència s’ha donat una prio-
ritat màxima a l’atenció i a la informació ciutadana. 

Primerament, es va atendre aquest servei amb els recursos humans de
l’Agència. D’aquesta manera, entre gener i juny de 2004 es van atendre un total
de 380 consultes, de les quals un 71,57 % van ser consultes telefòniques i un
28,40, per correu electrònic.

Aquest nivell de consultes s’anava incrementant i, amb la finalitat de donar un
millor servei i poder estandarditzar aquella informació que ho permet, es va
celebrar un conveni amb CAT365

En virtut del conveni, signat el mes de juny, CAT365 ha prestat el servei d’aten-
dre les consultes, tant les realitzades per telèfon al número 902 01 17 10, titu-
laritat de l’Agència Catalana de Protecció de Dades com les realitzades a l’a-
dreça de correu electrònic consultes.apdcat@gencat.net, i s’ha establert un
sistema d’escalat de les consultes no resoltes a l’equip de segon nivell integrat
per personal de l’Agència, per a la seva resolució i contesta.

La posada en marxa d’aquest servei ha coincidit amb la presentació de l’infor-
me del Director al Parlament de Catalunya, així com amb la distribució del díp-
tic d’informació ciutadana, que ha comportat un increment considerable de les
trucades i dels correus electrònics d’informació. 

Precisament, al mes de juliol s’experimenta un increment de les consultes, de
l’ordre de 257 % respecte del mes de juny. 

S’ha pogut constatar que hi ha una predilecció absoluta per fer les consultes
telefònicament. Així, d’un total de 1.147 consultes, un 85 % han estat consul-
tes telefòniques, enfront d’un 15 % que han estat realitzades per correu elec-
trònic. Aquesta proporció arriba a ser de 90’9 % al mes de juliol.
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Gener 28 21 49
Febrer 52 23 75
Març 50 28 78
Abril 39 14 53
Maig 44 17 61
Juny 59 5 64
Juliol 150 15 165
Agost 79 5 84
Setembre 115 15 130
Octubre 120 12 132
Novembre 139 7 146
Desembre 101 9 110
Total 976 171 1.147

Consultes rebudes per tipus de canal (any 2004)

Mes Telèfon Correu electronic Total
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Per tal de donar un millor servei i deixar constància de les respostes de
l’Agència, deixant de banda aquelles consultes que permeten una ràpida i fàcil
contesta pel primer nivell d’atenció ciutadana, la majoria de les consultes són
contestades per correu electrònic. 

En aquest sentit, únicament un 23 % de les consultes han estat contestades
directament pel primer nivell d’atenció ciutadana. El 77 % de les consultes han
estat estudiades i contestades pel segon nivell d’atenció ciutadana, és a dir, pel
personal de l’Agència.

Gener 0 49 49
Febrer 0 75 75
Març 0 78 78
Abril 0 53 53
Maig 0 61 61
Juny 0 64 64
Juliol 56 109 165
Agost 31 53 84
Setembre 49 81 130
Octubre 40 92 132
Novembre 51 95 146
Desembre 45 65 110
Total 272 875 1.147

Consultes segons el nivell d’atenció (any 2004)

Mes Primer nivell Segon nivell Total
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Val a dir que la ràtio de rapidesa en la contestació a les preguntes col·loca
l’Agència Catalana de Protecció de Dades entre les entitats més eficients que
presten els seus serveis a través del CAT365, no havent estat superada per cap
altra administració ni institució. 

A la fi de l’any 2004 es va fer una revisió de l’argumentari per tal de donar la
màxima informació i baixar al primer nivell aquelles respostes que permeten la
seva estandardització.

Primer nivell Segon nivell
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4.3. Díptic d’informació ciutadana
Per protegir les dades personals, és essencial que els ciutadans tingui informa-
ció suficient sobre quins drets els emparen i com poden ser exercits. 

Amb aquesta finalitat, es fa dissenyar i editar un díptic d’informació ciutadana.

En el díptic es defineixen d’una manera molt planera i entenedora el concepte
de dades personals, els drets sobre la protecció de dades personals, els requi-
sits per al tractament de les dades personals, les obligacions que tenen les
administracions, les entitats i els organismes, i les institucions a qui es pot recó-
rrer en cas de vulneració (salvaguardant les competències del Síndic de
Greuges i dels Tribunals de justícia).

L’estratègia que s’ha seguit ha estat crear un element comunicatiu versàtil que
permet la seva distribució progressiva, massiva i no intrusiva. 

Així, no s’ha optat per una tramesa mitjançant el correu ordinari perquè
l‘Agència Catalana de Protecció de Dades ha volgut ser un exemple en el res-
pecte a la privacitat. Tampoc s’ha acudit a l’encartament als mitjans de comu-
nicació no solament per l’elevat cost, sinó també perquè s’ha optat per cercar
la complicitat de les pròpies institucions i entitats obligades al compliment de
la normativa reguladora de la protecció de les dades personals. 

24 hores 192 39,2%
2 dies 39 8,0%
3 dies 42 8,6%
4 dies 33 6,7%
5 dies 33 6,7%
6 dies 41 8,4%
7 dies 31 6,3%
més de 7 dies 79 16,1%
Total escalats tancats* 490

Temps de tancament d’escalats
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Per tal de fer arribar el díptic als seus destinataris, els ciutadans, es va comen-
çar per utilitzar les administracions més properes: les administracions locals.
Per això, es va disposar de la col·laboració del departament de Governació i
Administracions Públiques. I d’aquesta manera, es va fer arribar aquest díptic
a tots els ajuntaments, consells comarcals i diputacions per tal que posessin
aquesta informació a disposició dels ciutadans en les oficines d’atenció ciuta-
dana, en els registres oficials i en els llocs de concurrència publica. Aquesta
distribució es va fer el mes de juliol.

A la fi de setembre es van fer arribar aquests díptics a tots els departaments de
la Generalitat de Catalunya, per conducte dels directors de serveis. L’Agència
va posar-se en contacte amb cada director/a de servei per informar-los de la
campanya comunicativa i per sol·licitar la seva col·laboració. 

Finalment, a partir del mes de novembre s’ha iniciat la distribució dels díptics al
món universitari.

En total s’han distribuït al voltant d’un milió de díptics.
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Per tal de donar compliment a l’article 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desem-
bre, sobre mesures fiscals i administratives que preveu l’adopció de mesures
per al foment dels objectius socials en la contractació, els serveis de missatge-
ria, correspondència i distribució dels díptics, s’han contractat amb ARAPDIS.

4.4. Participació en jornades, conferències i seminaris
Amb la voluntat de facilitar a les persones el coneixement dels seus drets sobre
la protecció de les dades personals, de les obligacions dels responsables dels
fitxers i persones que intervenen en el tractament de les dades, l’Agència ha
participat i col·laborat amb les institucions públiques i entitats privades que han
promogut el coneixement d’aquesta matèria. L’Agència ha participat en les jor-
nades, conferències i seminaris següents:

2 i 4 de febrer: Seminari sobre la protecció de dades de caràcter personal: cri-
teris actuals de l’Agència de Protecció de Dades; organitzat pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya.

11 de febrer: I Foro sobre Protección de Datos de Salud; va tenir lloc a Madrid,
organitzat per la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS). El direc-
tor de l’Agència va moderar una taula rodona en la qual es va analitzar la
necessària qualitat de les dades de salut i l’accessibilitat i disponibilitat com a
garantia d’una atenció sanitària de qualitat.

16 de febrer: Actes celebrats amb motiu de la inauguració de la seu de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, al carrer Llacuna, 166 de
Barcelona. L’acte central va consistir en una conferència “El cos com a pass-
word” que va pronunciar el professor Stefano Rodotà, president del Garante
per la Protezzione dei dati Personali, autoritat de control sobre les dades per-
sonals d’Itàlia, i president del Grup de l’Article 29.

26 de febrer: II Jornada del Fòrum Català d’Informació i Salut, organitzat per
la Sociedad Española de informática y Salud. La cap de l’Assessoria Jurídica
de l’Agència va participar en una ponència sota el títol “Compartir amb segu-
retat”
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19 de març: L’Agència va participar en la sessió Healthcare information: legal
and ethical issues, del Master in Health Information Management de la
Universitat Erasmus de Rotterdam, en la qual es van analitzar les obligacions
legals exigides per la normativa de protecció de dades personals i per la nor-
mativa sanitària en el context europeu i les connotacions ètiques de la informa-
ció sanitària. 

21 a 23 d’abril. Participació a la Conferència de Primavera d’autoritats euro-
pees de protecció de dades, que va tenir lloc a Rotterdam (més informació a
l’apartat 6è, sobre projecció exterior de l’Agència).

7 de maig: Participació en les III Jornades de Protecció de Dades i les Noves
Tecnologies en l’Administració Local; organitzades per l’ajuntament de Teulada
(Alacant). El director de l’Agència va participar en la segona taula que va trac-
tar del control de les institucions per part de les agències de protecció de
dades. 

13 de maig: Internet Global Congress (IGC/INET 2004). L’Agència Catalana de
Protecció de Dades va organitzar una sessió específica dedicada a la protec-
ció de dades en el marc de l’Internet Global. La sessió va incloure tres confe-

D’esquerra a dreta: Prof. Stefano
Rodotà, Hble. Sr. Joan Carretero

(conseller de Governació i
Administracions Públiques), Hble. Sr.
Josep Xavier Hernández (director de

l’Agència) i Sr. Enric Colet (president,
aleshores, del Consell Assessor de
Protecció de Dades de Catalunya)
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rències, que va presentar i moderar el director de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, Josep Xavier Hernández:

p “La protecció de dades i la Unió Europea”, a càrrec de Joaquim Bayo,
supervisor adjunt de Protecció de Dades de la Unió Europea. 

p “Empresa i Protecció de Dades”, impartida per la Sra. Belén Veleiro, direc-
tora del Departament Jurídic del Consell Superior de Cambres de Comerç,
Indústria i Navegació d’Espanya. 

p “La utilització intel·ligent de la informació”, a càrrec d’Alfons Cornella, funda-
dor i president d’Infonomia.com.

25 de maig: Conferència del professor Manuel Fernández Salmerón, La cesión
de datos personales en las Administraciones Públicas. Distinción de figuras afi-
nes. Es pot obtenir el text de la conferència al portal  de l’Agència
http://www.apdcat.net/articles/ManuelFernandez.htm

27 de maig: Jornada sobre la Responsabilitat dels Arxivers vers la
Documentació. El cap de l’Àrea del Registre, Ramon Oró, va participar en
aquesta jornada per parlar de la protecció de dades i l’accés a la documenta-
ció. Es pot obtenir el text de la conferència al portal de l’Agència
http://www.apdcat.net/articles/dretacces.htm

15 de juny: Jornada de treball amb el CTTI

29 de juny de 2004: I Jornada sobre Seguretat a la Xarxa; organitzat per
Tertúlia Digital. L’Agència va col·laborar en la realització d’aquesta jornada en
què va intervenir el coordinador de tecnologies de la informació i la comunica-
ció de l’Agència.

1 de juliol: Barcelona Activa va posar en marxa un cicle mensual d’informació,
“Els Dijous Actius”, parlant de Protecció de Dades a les PIMES. L’Agència
Catalana de Protecció de Dades va participar-hi mitjançant l’auditora Joana
Marí, que va exposar les línies d’actuació de l’Agència i la problemàtica gene-
ral de la protecció de dades. 
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19 de juliol: Jornada d’Actualització Normativa sobre Regulació dels Fitxers
Públics amb Dades de Caràcter Personal; organitzada per l’Agència Catalana
de Protecció de Dades i la Secció de Dret Informàtic del Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, on va intervenir el director de l’Agència exposant
l’actualitat de la protecció de dades de caràcter personal.

22 de juliol: El director de l’Agència va intervenir en la taula rodona La protec-
ción de los datos personales en los sectores públicos y privados, Presente y
futuro de la protección de datos de carácter personal en el curs d’estiu de la
Universitat Complutense de El Escorial de Madrid.

El director de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, 

amb els directors de l’Agencia
Española, basca i de la Comunitat de

Madrid

14 a 16 de setembre. Participació a la Conferència Internacional sobre pro-
tecció de dades que va tenir lloc a Wroclaw, Polònia (més informació a l’apar-
tat 6è, sobre projecció exterior de l’Agència).

4 i 5 d’octubre: Jornada sobre protecció de dades, a Sevilla; organitzada pel
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales i pel Colegio de Graduados Socials
de Sevilla.
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7 d’octubre: Jornada La Seguretat en el Tractament de les Dades de caràcter
PersonalA: el Reglament de Mesures de Seguretat 994/1999; organitzada per
l’ajuntament de Lleida, el Col·legi Advocats de Lleida i Isaca-Barcelona.

8 d’octubre: Jornada de treball amb el Gabinet jurídic de la Generalitat de
Catalunya i amb les assessories jurídiques dels departaments.

18 d’octubre: Jornada Perspectives Canadenques i Europees sobre Protecció
de dades; organitzada per l’Agència Catalana de Protecció de Dades i el
Centre d’Estudis Canadencs de la Universitat de Barcelona, amb la col.labora-
ció de la Asociación Española de Estudios Canadienses i el Ministère des
Affaires Étrangères de Canada.

2 de novembre: I Encuentro de Agencias Autonómicas de Protección de
Datos, que va tenir lloc a la Universitat Carlos III de Madrid, on el director de
l’Agència Catalana va exposar les particularitats del sistema català de protec-
ció de dades i la cap de l’assessoria jurídica es va referir al tractament de dades
personals pels ens públics.

25 de novembre: Jornades de Qualitat a l’Internet; organitzades per Internet
Quality Agency (IQUA), que van tenir lloc a Madrid.

1 de desembre: Jornada La Reforma de la Llei de Protecció de Dades i Nous
Reptes de la Societat de la Informació; organitzada per la Comissión de
Libertades e Informatica (CLI).

2 de desembre: Fira Tecnològica de l’Advocacia; organitzada pel Col·legi
d’Advocats de Barcelona.

15 de desembre: Jornada sobre la Seguretat en el Tractament de les Dades
de Caràcter Personal a l’Administració Pública; organitzada per l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, ISACA-Barcelona i l’Escola de Prevenció i
Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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5.1. Reunions institucionals
Tenint en compte la naturalesa pública de les institucions i entitats que integren
l’àmbit principal de competència de l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
i atesa la situació en què es trobava la protecció de dades a l’inici de l’any
2004, es va concloure que allò que aportava més valor a les actuacions de
l’Agència en la consecució de la seva finalitat essencial, vetllar pel respecte dels
drets de les persones, era donar prioritat a les iniciatives proactives dirigides a
la informació, la promoció, el suport i la formació.

Per això, hem volgut fer present l’Agència davant les institucions per fer-hi pre-
sent el dret a la protecció de dades personals com a una exigència i un objec-
tiu que mai es pot deixar de banda en les actuacions ordinàries de tots els
agents. S’ha volgut obtenir la complicitat d’aquestes institucions i entitats en el
procés de millora de la situació existent.

En aquesta línia, s’ha demanat reiteradament, i a voltes insistentment, mante-
nir reunions amb els màxims responsables de les principals institucions de
Catalunya amb la finalitat d’aconseguir el seu compromís en la regularització i
millora de la situació existent, i per fer-los arribar la voluntat decidida de
l’Agència de millorar en la normalització i en la regularització del compliment de
la normativa sobre protecció de dades personals i, al mateix temps, posar
l’Agència a la seva disposició per facilitar-los la feina. 

La resposta ha estat irregular, tot i que, majoritàriament, hi ha hagut una bona
col·laboració que, tot s’ha de dir, no sempre ha tingut una traducció immedia-
ta en la millora de la situació existent.

S’han mantingut les reunions següents.

p Síndic de Greuges
p Consell Consultiu de la Generalitat
p Consell de l’Audiovisual de Catalunya
p Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya
p Consellers i conselleres de la Generalitat (llevat dels consellers d’Agricultura,

Impuls del compliment
de les normes sobre protecció
de les dades personals
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Ramaderia i Pesca; Medi Ambient i Habitatge; Treball i Indústria ; i la conse-
llera de Salut)

p Comissió de Coordinació Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya
p Gabinet Jurídic de la Generalitat i caps de les assessories jurídiques dels

departaments de la Generalitat de Catalunya
p Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i coordinadors

Informàtics dels departaments de la Generalitat de Catalunya
p Directors/es de Serveis de tots els departaments de la Generalitat
p Directora General d’Atenció Ciutadana
p Administració Oberta de Catalunya
p Consell Interuniversitari de Catalunya
p Director del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)
p Diputació de Barcelona
p President de l’Associació Catalana de Municipis
p Director General de la Federació de Municipis de Catalunya
p LOCALRET, Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de teleco-

municacions i de les noves tecnologies
p Agència Catalana de Certificació 

S’ha informat al President de la Generalitat

5.2 Activitats formatives 
Per avançar en el grau de conscienciació sobre la necessitat i la importància de
respectar i protegir els drets a la protecció de les dades personals per part de
les institucions, universitats i entitats que constitueixen l’àmbit d’actuació de
l’Agència, es fa necessari avançar en el coneixement de les implicacions legals,
organitzatives i tecnològiques que té aquesta matèria. 

Tot i que la responsabilitat derivada de la necessitat de la formació dels funcio-
naris i la resta del personal al servei de la Generalitat de Catalunya, de les
Administracions Locals, de les Universitats i dels organismes i entitats de qui
depenen o s’hi relacionen en els termes que preveu la Llei, és d’aquestes ins-
titucions, l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha volgut jugar un paper
proactiu i d’impulsor en aquesta matèria. 
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La primera resposta positiva a aquesta iniciativa va venir de part de la
Generalitat de Catalunya, la qual cosa es va veure reforçada per la complicitat
i la col·laboració que es va obtenir de part de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya. De l’Escola es van aconseguir tres elements que han estat
essencials per la posada en marxa dels cursos de formació:

p La seva experiència i coneixements pel que fa a l’organització, disseny i ges-
tió de les activitats formatives.

p Els canals directes d’informació i de gestió de la formació entre l’Escola i els
departaments de la Generalitat mitjançant els responsables de formació.

p El reconeixement d’aquests cursos, que permet que se’n pugui obtenir un
certificat amb valor oficial i amb validesa amb vista a la promoció professio-
nal dels funcionaris i personal que hi participen.

Per aquesta raó, en data 28 de maig de 2004 es va signar un conveni amb
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que tenia com a objectiu posar
en marxa, de manera experimental, un seguit de cursos adreçats als funciona-
ris i personal al servei de la Generalitat de Catalunya. 

A banda de les actuacions dutes a terme pel director de l’Agència per tal de
donar a conèixer aquesta iniciativa i propiciar les condicions perquè es fes pos-
sible, el Secretari General i el Coordinador de Comunicació de l’Agència van
realitzar una tasca de conscienciació destacable. En aquest sentit, van fer una
presentació d’aquestes activitats formatives en la reunió de coordinació dels
responsables de formació de tots els departaments de la Generalitat, convidats
per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. A més, es van reunir amb
els directors de serveis de tots els departaments, en alguns casos acompan-
yats pels responsables de formació i els caps implicats més directament en
aquesta matèria, per fer-los saber la iniciativa que es posava en marxa i poder
recollir els seus suggeriments.

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya va atorgar a aquests cursos de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades el tractament de formació interde-
partamental, i va aplicar els procediments d’inscripció i la metodologia pròpia
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d’aquesta activitat formativa, mitjançant els responsables de formació dels
departaments. 

Tanmateix, i en un moment inicial, es va demanar als responsables de formació
un llistat de candidats perrealitzar aquests cursos, i es va obtenir una llista de més
de 500 persones. Els primers cursos es van cobrir amb les persones que figura-
ven a la llista, amb la prèvia la validació corresponent per part dels responsables
de formació. I de manera progressiva es va anar articulant un procediment més
àgil, el qual preveu que siguin els responsables de formació dels departaments qui
proposen els noms dels candidats a realitzar cadascun dels cursos programats.

17033 Curs d’ús i accés segur a les dades personals, de 15 15 100,00
l’àrea de seguretat de la informació (C, D i E)

17036 Curs de gestió de la seguretat de la informació. 12 12 100,00
17026 Curs de coneixements generals en matèria de 

protecció de dades, de l’àrea jurídico-administrativa 17 16 94,12
(A-B)

17030 Curs d’avaluació de la seguretat de la informació
(A-B) 24 20 83,33

17024 Curs de coneixements generals en matèria de 
protecció de dades, de l’àrea jurídico-administrativa 25 20 80,00
(A-B)

17029 Curs d’avaluació de la seguretat de la informació
(A-B) 29 21 72,41

17027 Curs de coneixements generals en matèria de 
protecció de dades, de l’àrea jurídico-administrativa 31 22 70,97
(C, D i E)

17032 Curs d’ús i accés segur a les dades personals,
de l’àrea de seguretat de la informació. 10 7 70,00

17020 Curs de coneixements generals en matèria de 
protecció de dades, de l’àrea jurídico-administrativa 33 23 69,70
(A-B)

17023 Curs de gestió de la seguretat de la informació 27 17 62,96
17025 Curs de coneixements generals en matèria de protecció 

de dades, de l’àrea jurídico-administrativa (A-B) 20 12 60,00
17022 Curs d’avaluació de la seguretat de la informació (A-B) 31 15 48,39
Total 274 200 72,99

Cursos 2004 inscrits certificat % certificats
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La resposta a aquests cursos ha estat positiva. En un total de dotze cursos han
passat per la seu de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 274 persones,
entre funcionaris i personal al servei de la Generalitat, dels quals, un 72,99 %
han seguit el curs fins el final i, en el seu cas, han realitzat les proves pràctiques
que permeten la obtenció del corresponent certificat que expedeix, amb efec-
tes en la carrera administrativa, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
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Aquests primers cursos han permès copsar els punts d’interès dels funciona-
ris i personal que els han seguit i permetran una orientació més pràctica i pro-
fitosa dels cursos que es programen per l’any següent.

S’ha treballat conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
per preparar el pla de formació per a l’any 2005 que, a banda dels cursos per
al personal al servei de la Generalitat, inclourà cursos per al personal depenent
dels ens locals. 

També s’ha parlat amb els responsables de formació de les entitats locals tant
de l’Escola d’Administracio Pública com amb els responsables de les institu-
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cions de caràcter municipal. La resposta per part de les entitats d’àmbit local
ha necessitat un temps de maduració més llarg. 

Fruit de les gestions dutes a terme en aquesta línia, especialment de les reu-
nions que el director de l’Agència ha anat tenint amb els diferents interlocutors
d’aquest àmbit, s’ha arribat a la signatura de dos convenis que hauran de des-
plegar la seva virtualitat durant l’any 2005.

El dia 27 de desembre de 2004 es va signar un conveni amb LOCALRET, per
promoure el coneixement de la normativa envers el dret fonamental a la protec-
ció de les dades personals i per impulsar el seu compliment en l’àmbit de les
actuacions dels ens locals. 

El president de LOCALRET, Jordi
Valls, i el director de l’Agència

Catalana de Protecció de Dades,
Josep Xavier Hernández

D’aquesta manera, LOCALRET, a més d’informar els seus associats sobre les
activitats que dugui a terme l’Agència Catalana de Protecció de Dades mitjan-
çant la pàgina web i les notes informatives pertinents als alcaldes i alcaldesses,
pot dur a terme actuacions conjuntament amb l’Agència Catalana de Protecció
de Dades, que vagin en la direcció d’aproximar al món local aquesta autoritat
de control i promoció en matèria de protecció de dades personals. 
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Aquest conveni amb l’ACM té per objecte promoure el coneixement de la nor-
mativa envers el dret fonamental a la protecció de les dades personals, i impul-
sar el seu compliment en l’àmbit de les actuacions dels ens locals.

I pel que fa a les universitats catalanes, s’ha impulsat la conscienciació del món
universitari sobre el paper que ha de jugar com a generador de coneixement
en matèria de protecció de dades personals. En aquest punt s’ha donat un
protagonisme especial als representants del Consell Interuniversitari de
Catalunya en el si del Consell Assessor de Protecció de Dades, amb qui es va
comptar per presentar l’Agència al propi Consell Interuniversitari i a qui s’ha
donat el màxim suport en totes les iniciatives que han portat en aquesta línia.

5.3. Registre de Protecció de Dades de Catalunya

5.3.1. Objectius i funcions
El Registre de Protecció de Dades de Catalunya és un òrgan integrat a
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, creat per l’apartat primer de l’arti-

L’endemà, el dia 28 de desembre de 2004, es va signar un conveni amb
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

El president de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM),

Joan Maria Roig, i el director de
l’Agència Catalana de Protecció de

Dades, Josep Xavier Hernández
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cle 15 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, en el qual s’han d’inscriure els fitxers i
els codis tipus que determina l’apartat segon del mateix article, així com les
dades relatives d’aquests fitxers que siguin necessàries per a l’exercici dels
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició.

Així mateix, la finalitat que justifica l’existència del Registre està definida en l’ar-
ticle 7.1 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, quan s’estableix que qualsevol perso-
na pot conèixer l’existència dels tractaments de dades personals inclosos dins
l’àmbit d’aplicació de la Llei, i també les finalitats i la identitat dels responsables
dels esmentats tractaments, mitjançant la corresponent consulta gratuïta al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Per acomplir aquests objectius, al Registre li correspon exercir les funcions
establertes en l’article 19 de l’Estatut de l’Agència, aprovat pel Decret 48/2003,
de 20 de febrer, i que són les següents:

a. Instruir els expedients d’inscripció dels fitxers i dels codis a què fa referèn-
cia l’article 15 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril.

b. Rectificar d’ofici els errors materials dels assentaments.
c. Instruir els expedients de modificació, rectificació i cancel·lació del contingut

dels assentaments.
d. Expedir certificats dels assentaments.
e. Donar publicitat, anualment, dels fitxers notificats i inscrits.

Finalment, el Registre de Protecció de Dades de Catalunya té el mandat legal
d’establir els acords de cooperació necessaris amb el Registre General de
Protecció de Dades de l’Estat, als efectes d’integrar la informació registral i de
mantenir-la actualitzada, tal com es determina en l’article 15.4 de la Llei
5/2002, de 19 d’abril.

5.3.2. Tramitació d’expedients d’inscripció
La prioritat essencial de l’Àrea del Registre per a l’exercici del 2004, ha estat
fer possible que les entitats públiques catalanes poguessin realitzar els tràmits
d’inscripció de fitxers de dades de caràcter personal al més aviat possible.
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Així, amb els recursos disponibles, es va dissenyar el procediment administra-
tiu d’inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, es van posar
els corresponents formularis a disposició dels responsables de fitxers (en
suport paper i en suport informàtic) i es van tramitat els expedients presentats,
de forma manual i amb l’ajut d’eines ofimàtiques.

Els formularis de sol·licitud i de notificació de fitxers, així com el programari d’a-
juda per a la confecció de notificacions en suport digital van estar disponibles
al portal de l’Agència (www.apdcat.net) a partir del dia 12 de gener de 2004,
data en què es va publicar al DOGC, número 4046, la Resolució de 15 de des-
embre de 2003, del director de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, per
la qual s’aproven el suports normalitzats per formalitzar les inscripcions al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Va ser el dimarts 3 de febrer de 2004, el dia que va tenir entrada a la seu de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades la primera sol·licitud d’inscripció al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya, que constava de cinc notifica-
cions de creació de fitxers en suport digital.

Des d’aquesta data i fins al 31 de desembre de 2004, l’Àrea del Registre ha
gestionat els expedients de creació, de modificació i de supressió de fitxers de
dades personals que es presenten a la Taula 1.

Expedients de creació, modificació i supressió de fitxers presentats al RPDC

Administració de la Generalitat de Catalunya 233 8 241
Ens públic de l’Administració Local 308 279 587
Universitats i altres ens públics 24 0 24
Total 565 287 852

Ens públic Resolts En tràmit Total

Ta
ul

a 
1
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A la Taula 2, es detallen els expedients gestionats fins al 31 de desembre de
2004, presentats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Expedients de creació, modificació i supressió de fitxers presentats al RPDC

Benestar i Familía 113 0 113
Economia i Finances 75 0 75
Governació 24 0 24
Presidència 0 3 3
Salut 18 5 23
Universitats, Recerca i Societat de la Informació 3 0 3
Total 233 8 241

Administració de la Generalitat de Catalunya Resolts En tràmit Total
Ta

ul
a 

2
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Pel que fa als ens de l’Administració Local, en la Taula 3 es presenta el detall
d’expedients gestionats fins al 31 de desembre de 2004, agrupats per demar-
cacions territorials.

Resolts                En tràmit

Benestar i
Familia

Economia i
Finances

Governació

Presidència

Salut

Universitats,
Recerca i Societat

de la informació

0 20 40 60 80 100 120
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Expedients de creació, modificació i supressió de fitxers presentats al RPDC

de Barcelona 194 231 425
de Girona 84 47 131
de Lleida 13 0 13
de Tarragona 17 1 18
Total 308 279 587

Ens de l’Administració Local Resolts En tràmit Total
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I, finalment, a la Taula 4 hi ha el detall dels expedients gestionats fins al 31 de
desembre de 2004, presentats per les universitats i per altres ens de naturale-
sa juridicopública.

Expedients de creació, modificació i supressió de fitxers presentats al RPDC

Universitat Autònoma de Barcelona 12 0 12
Universitat de Barcelona 1 0 1
Universitat Pompeu Fabra 10 0 10
Altres ens públics 1 0 1
Total 24 0 24

Universitats i altres ens públics Resolts En tràmit Total

Ta
ul

a 
4

G
rà

fic
 3



104
Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

Impuls del compliment de les normes sobre protecció
de les dades personals

5.3.3. Sistema de gestió del Registre de Protecció de Dades de Catalunya
La segona prioritat de l’Àrea del Registre durant l’exercici 2004, ha estat cons-
truir una aplicació informàtica per a la gestió automatitzada dels expedients
d’inscripció, amb els objectius de tramitar les notificacions de forma electròni-
ca i de facilitar la seva posterior consulta.

A primers de setembre de 2004, es va formalitzar el contracte de prestació de
serveis informàtics per al disseny i el desenvolupament del nou sistema de gestió
del Registre de Protecció de Dades de Catalunya i, a mitjans de novembre es va
formalitzar el contracte d’adquisició de les infraestructures necessàries (maquina-
ri i programari de base en codi obert) per a la seva posada en producció.

Així, a 31 de desembre de 2004 s’ha pogut finalitzar el disseny funcional i el
desenvolupament de l’aplicació en l’entorn de preproducció. Per tant, les tas-
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ques associades a les proves funcionals, a la implantació de l’entorn de pro-
ducció i a la migració de la informació registral al nou sistema, s’hauran d’ini-
ciar durant el proper exercici.

5.3.4. Integració amb el Registro General de Protección de Datos
Tal com es deia a la Memòria del 2003, el 18 d’octubre de 2003 l’Agència
Espanyola va comunicar a l’Agència Catalana els fitxers inscrits al Registro
General de Protección de Datos amb anterioritat al 2 d’octubre de 2003. En la
taula 5 es detalla el número de fitxers comunicats per tipus d’ens públic segons
el seu nivell de seguretat.

Nivells de seguretat dels fitxers inscrits al Registro General de Protección de Datos
abans del 2 d’octubre del 2003, per tipus d’ens públic

Administració de la Generalitat de Catalunya 13 13 90 412 528
Ens públic de l’Administració Local 173 236 1.241 1.571 3.221
Universitats i altres ens públics 4 5 17 17 43
Total 190 254 1.348 2.000 3.792

Ens públic Alt Mig Baix No especificat Total
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Per això, la tercera prioritat de l’Àrea del Registre ha estat integrar la informa-
ció registral del Registre de Protecció de Dades de Catalunya amb la qual conté
el Registro General de Protección de Datos de l’Agència espanyola, i mantenir-
la actualitzada.

Amb aquesta finalitat, el 22 de novembre de 2004, a la seu de l’Agència espan-
yola, es va signar el Protocol de col·laboració per a la implantació del Sistema
d’Informació d’Intercanvi Registral (SIDIR) entre l’Agència ede Protecció de
Dades, l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid, l’Agència
Catalana de Protecció de Dades i l’Agència Basca de Protecció de Dades.

Aquell mateix dia, després de constituir el grup del SIDIR, es va realitzar també
la primera reunió de treball. La segona reunió del grup de treball va tenir lloc a
Barcelona, a la seu de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, el 21 de des-
embre de 2004.

Fins al 31 de desembre de 2004, els treballs del SIDIR s’han centrat en l’anà-
lisi funcional del sistema d’intercanvi.

5.3.5. Línies d’actuació previstes per al 2005
L’actuació prioritària és la de finalitzar la implantació i posar en producció el sis-
tema de gestió del Registre de Protecció de Dades de Catalunya, amb la
migració al nou sistema de tota la informació registral que ara es troba en
suports ofimàtics.

Un segon projecte rellevant de l’Àrea del Registre per a l’exercici del 2005 és el
d’implantar la notificació simplificada, als efectes de facilitar la inscripció de fit-
xers, especialment els de titularitat de petites i mitjanes administracions públi-
ques de l’àmbit local.

Així mateix, en la mesura que progressin els treballs del Sistema d’Informació
d’Intercanvi Registral (SIDIR), serà prioritari per al Registre de Protecció de
Dades de Catalunya implantar els mecanismes d’integració i actualització que
s’acordin.



Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

Impuls del compliment de les normes sobre protecció
de les dades personals

107

A fi de simplificar i de facilitar als responsables de fitxers el procediment admi-
nistratiu de notificació, l’Àrea del Registre té previst implantar la signatura elec-
trònica en tot el procés de tramitació de les inscripcions.

Finalment, una darrera línia de treball és l’orientada a dissenyar, desenvolupar
i implantar un sistema distribuït de consulta al Registre de Protecció de Dades
de Catalunya, a través d’internet.

5.3.6. Relació de notificacions inscrites i en tràmit presentades al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya

Inscripcions al Registre de Protecció de Dades de Catalunya

Ens de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 146 6 81 233

Ens de l’Administració Local 257 10 12 279
Universitats catalanes 15 5 3 23
Altres ens juridico-públics 1 1
Total 419 21 96 536

Tipus d’ens públic
Creació Modificació

Notificacions inscrites
Total

Supressió

Ta
ul

a 
1

Inscripcions al RPDC d’ens de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Departament de Benestar i Família 69 44 113
Departament de Governació i 
Administracions Públiques

18 5 1 24

Departament d’Economia i Finances 39 36 75
Departament d’Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació. Institut de Física d’Altes Energies 3 3

Servei Català de la Salut. Consorci Assistencial 
del Baix Empordà 1 1 2

Servei Català de la Salut. Consorci Sanitari Integral 13 13
Servei Català de la Salut. Parc Sanitari Pere Virgili 3 3
Total 146 6 81 233

Responsable del fitxer
Creació Modificació

Notificacions inscrites
Total

Supressió
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Inscripcions al RPDC d’ens de l’Administració Local

Ajuntament de Barcelona 1 1
Aj. de Barcelona. Institut Municipal d’Informàtica 1 1
Ajuntament de Castelldefels 12 10 3 25
Ajuntament de Dosrius 7 7
Ajuntament de Flaçà 6 6
Ajuntament de Garcia 4 4
Ajuntament de Granollers 27 9 36
Aj. de Granollers. Institut Municipal 
de la Comunicació. Granollers 4 4

Ajuntament de Palafrugell 31 31
Ajuntament de Roda de Barà 7 7
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 2 2
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 1 1
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 5 5
Ajuntament de Sant Joan Despí 2 2
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 24 24
Ajuntament de Seva 21 21
Ajuntament de Tàrrega 5 5
Ajuntament de Torre-serona 5 5
Ajuntament del Perelló 3 3
Ajuntament d’Òdena 7 7
Consell Comarcal de l’Anoia 5 5
Consell Comarcal del Gironès 26 26
Consorci Urbanístic per al desenvolupament 
del Centre Direccional. Cerdanyola del Vallès 4 4

Granollers Promocions S.A. 6 6
Organisme Autònom Municipal 
de Serveis Comunitaris de Tordera 9 9

Paeria de Cervera 3 3
Patronat IES Escola Municipal de Treball 
de l’Ajuntament de Granollers 6 6

Patronat Municipal d’Escoles Bressol 
de l’Ajuntament de Granollers 15 15

Patronat Municipal Escola d’Educació Infantil 
i Primària Salvador Llobet. Aj. de Granollers 4 4

Patronat Municipal Escola Municipal de Música 
Josep Maria Ruera. Aj. de Granollers 4 4

Total 257 10 12 279

Responsable del fitxer
Creació Modificació

Notificacions inscrites
Total

Supressió
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Inscripcions al RPDC de les Universitats catalanes

Universitat  de Barcelona 1 1
Universitat Autònoma de Barcelona 9 3 12
Universitat Pompeu Fabra 5 5 10
Total 15 5 3 23

Responsable del fitxer
Creació Modificació

Notificacions inscrites
Total

Supressió

Ta
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4

Inscripcions al RPDC d’altres ens juridicopúblics

Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona 1 1
Total 1 1

Responsable del fitxer
Creació Modificació

Notificacions inscrites
Total

Supressió
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Notificacions en tramital RPDC d’ens de l’Administracio de Generalitat de Catalunya

Departament de Presidència. CAR Sant Cugat
Departament de Salut. Consorci Sanitari Integral

Responsable del fitxer
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6

Notificacions en tramital RPDC d’ens de l’Administracio de Generalitat de Catalunya

Agència Catalana de Certificació. CATCert
Ajuntament d’Aiguaviva
Ajuntament de Banyoles 
Ajuntament de Figueres. Figueres de Serveis
Ajuntament de Figueres. Fisersa Aigües
Ajuntament de Figueres. Fisersa Ecoserveis
Ajuntament de Figueres. Fisersa Transports
Ajuntament de Garcia
Ajuntament de Granollers. Granolleres Escena
Ajuntament de Llambilles
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Forallac
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Sant Jordi Desvalls

Responsable del fitxer

Ta
ul

a 
6



110
Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

Impuls del compliment de les normes sobre protecció
de les dades personals

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Patronat d’Esports
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Patronat Granja Soldevila
Ajuntament de Seva
Ajuntament d’Igualada
Diputació de GironaTa
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a 
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5.3.7. Relació de fitxers inscrits amb anterioritat al 2 d’octubre de 2003
al Registro General de Protección de Datos (informació facilitada el 18
d’octubre de 2003 per l’Agencia Española de Protección de Datos)

Inscripcions al Registro General de Protección de Datos

Ens de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 529
Ens de l’Administració Local 3.221
Universitats 42
Total 3.792

Tipus d’ens públic Fitxers inscrits

Inscripcions al RGPD de titularitat d’ens de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

CONSORCI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE L’EIXAMPLE 2
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 11
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 41
DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM 5
DEPARTAMENT DE CULTURA 40
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES 26
DEPARTAMENT D’ECONOMIA, FINANCES I PLANIFICACIÓ 10
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 11
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ 27
DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA I ENERGIA 22
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 15
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 71
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 11
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 45
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA I RELACIONS INSTITUCIONALS 1
DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL 174
DEPARTAMENT DE TREBALL 17
Total 529

Tipus d’ens públic Fitxers inscrits
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Inscripcions al RGPD de titularitat d’ens de l’Administració Local

AJUNTAMENT D’ABRERA 4
AJUNTAMENT D’AGRAMUNT 4
AJUNTAMENT D’AGUILAR DE SEGARRA 1
AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 1
AJUNTAMENT D’AITONA 3
AJUNTAMENT D’ALÀS I CERC 4
AJUNTAMENT D’ALBATÀRREC 4
AJUNTAMENT D’ALCANAR 5
AJUNTAMENT D’ALCARRÀS 4
AJUNTAMENT D’ALCOLETGE 4
AJUNTAMENT D’ALELLA 2
AJUNTAMENT D’ALIÓ 2
AJUNTAMENT D’ALMACELLES 3
AJUNTAMENT DE ALMATRET 4
AJUNTAMENT D’ALÒS DE BALAGUER 3
AJUNTAMENT D’ALPENS 1
AJUNTAMENT D’ALPICAT 3
AJUNTAMENT D’ALTAFULLA 4
AJUNTAMENT D’AMPOSTA 6
AJUNTAMENT D’ANGLÈS 2
AJUNTAMENT D’ARBOLÍ 3
AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 11
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR 5
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT 1
AJUNTAMENT D’ARGELAGUER 1
AJUNTAMENT D’ARGENÇOLA 1
AJUNTAMENT D’ARGENTONA 6
AJUNTAMENT D’ARGENTONA – COMPANYIA D’AIGÜES D’ARGENTONA, SA 1 
AJUNTAMENT D’ARNES 5
AJUNTAMENT D’ARRES 4
AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL 4
AJUNTAMENT D’ARTÉS 2
AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA 6
AJUNTAMENT D’DE ARTESA DE SEGRE 3
AJUNTAMENT D’ASCÓ 4
AJUNTAMENT D’AVIÀ 1
AJUNTAMENT D’AVINYÓ 1
AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS 1

Tipus d’ens públic Fitxers inscrits
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AJUNTAMENT DE BADALONA 35
AJUNTAMENT DE BAGÀ 1
AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS 4
AJUNTAMENT DE BALAGUER 3
AJUNTAMENT DE BALENYÀ 1
AJUNTAMENT DE BALSARENY 1
AJUNTAMENT DE BANYOLES 8
AJUNTAMENT DE BARBENS 4
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DE LA CONCA 5
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 5
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS – REGIDORIA D’ESPORTS 1
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS - PATRONAT MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL 1
AJUNTAMENT DE BARCELONA 30
AJUNTAMENT DE BARCELONA – INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS 1
AJUNTAMENT DE BARCELONA - INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISMINUCIÓ 2
AJUNTAMENT DE BATEA 6
AJUNTAMENT DE BEGUES 4
AJUNTAMENT DE BEGUR 9
AJUNTAMENT DE BELIANES 4
AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’URGELL 3
AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL 3
AJUNTAMENT DE BELLPRAT 2
AJUNTAMENT DE BELLPUIG 1
AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 4
AJUNTAMENT DE BERGA 12
AJUNTAMENT DE BLANES 7
AJUNTAMENT DE BORREDÀ 1
AJUNTAMENT DE BOVERA 3
AJUNTAMENT DE BREDA 5
AJUNTAMENT DE CABRERA D’IGUALADA 1
AJUNTAMENT DE CABRILS 7
AJUNTAMENT DE CABRILS - SERVEIS I PROMOCIONS MUNICIPALS, SA 2
AJUNTAMENT DE CALAF 1
AJUNTAMENT DE CALAFELL 7
AJUNTAMENT DE CALDERS 1
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA 19
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 3
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC 3
AJUNTAMENT DE CALLDETENES 1
AJUNTAMENT DE CALLÚS 1
AJUNTAMENT DE CALONGE 26
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AJUNTAMENT DE CALONGE DE SEGARRA 1
AJUNTAMENT DE CAMBRILS 30
AJUNTAMENT DE CAMÓS 2
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL 3
AJUNTAMENT DE CAMPINS 1
AJUNTAMENT DE CANEJAN 4
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 2
AJUNTAMENT DE CANOVELLES 20
AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS 1
AJUNTAMENT DE CAPAFONTS 4
AJUNTAMENT DE CAPELLADES 1
AJUNTAMENT DE CAPMANY 3
AJUNTAMENT DE CARDEDEU 4
AJUNTAMENT DE CARDONA 1
AJUNTAMENT DE CASERES 4
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 10
AJUNTAMENT DE CASSERRES 1
AJUNTAMENT DE CASTELL DE L’ARENY 1
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 5
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE N’HUG 1
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU 1
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS 2
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 11
AJUNTAMENT DE CASTELLCIR 1
AJUNTAMENT DE CASTELLDANS 4
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 18
AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL 1
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS 1
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX 1
AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 1
AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DE BAGES 1
AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DE SEANA 1
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 6
AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ 1
AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ 3
AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL 12
AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP 3
AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA 1
AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE ROSANES 1
AJUNTAMENT DE CELRÀ 2
AJUNTAMENT DE CENTELLES - FUND. PÚB. MPAL. RESIDÈNCIA SANT GABRIEL 5
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AJUNTAMENT DE CERCS 1
AJUNTAMENT DE CERCS 3
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 23
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS - ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 3
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS - INST. PROMOCIÓ I ACTUACIÓ CULTURAL 3
AJUNTAMENT DE CERVELLÓ 1
AJUNTAMENT DE CERVERA 4
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES 4
AJUNTAMENT DE CIUTADILLA 3
AJUNTAMENT DE COLERA 5
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 5
AJUNTAMENT DE COLLDEJOU 1
AJUNTAMENT DE COLLSUSPINA 1
AJUNTAMENT DE CONESA 1
AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ 4
AJUNTAMENT DE COPONS 1
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 5
AJUNTAMENT DE CORBERA D’EBRE 4
AJUNTAMENT DE CORBINS 4
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 17
AJUNTAMENT DE DARNIUS 5
AJUNTAMENT DE DELTEBRE 9
AJUNTAMENT DEL BRULL 1
AJUNTAMENT DEL CÒGUL 4
AJUNTAMENT DEL LLOAR 3
AJUNTAMENT DEL MASNOU 6
AJUNTAMENT DEL MORELL 8
AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS 1
AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT 2
AJUNTAMENT DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 1
AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 1
AJUNTAMENT DEL VENDRELL 5
AJUNTAMENT DEL VILOSELL 2
AJUNTAMENT DELS ALAMÚS 3
AJUNTAMENT DELS TORMS 1
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA 11
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 20
AJUNTAMENT D’ESTAMARIU 4
AJUNTAMENT DE FALSET 5
AJUNTAMENT DE FIAGRÓ-MONTMANY 4
AJUNTAMENT DE FÍGOLS 1
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AJUNTAMENT DE FIGUERES 7
AJUNTAMENT DE FLIX 5
AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA 1
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES 1
AJUNTAMENT DE FONDARELLA 4
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 1
AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ 1
AJUNTAMENT DE FORADADA 3
AJUNTAMENT DE GAIÀ 1
AJUNTAMENT DE GALLIFA 1
AJUNTAMENT DE GARCIA 4
AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA 5
AJUNTAMENT DE GAVÀ 20
AJUNTAMENT DE GELIDA 1
AJUNTAMENT DE GIMENELLS I PLA DE LA FONT 3
AJUNTAMENT DE GIRONA 48
AJUNTAMENT DE GIRONA - ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 3
AJUNTAMENT DE GIRONA - ORG. AUTÒNOMA FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL CINEMA 4
AJUNTAMENT DE GIRONA - ORG. AUTÒNOMA LOCAL FUND. PÚBLICA DEL CENTRE D’ACOLLIDA 2
AJUNTAMENT DE GIRONA - ORGANISME AUTÒNOM LOCAL PATRONAT CALL DE GIRONA 3
AJUNTAMENT DE GIRONELLA 1
AJUNTAMENT DE GISCLARENY 1
AJUNTAMENT DE GODALL 3
AJUNTAMENT DE GOLMÉS 3
AJUNTAMENT DE GRANERA 1
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 9
AJUNTAMENT DE GRANYENA DE LES GARRIGUES 4
AJUNTAMENT DE GRATALLOPS 3
AJUNTAMENT DE GUALBA 1
AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DEL BERGUEDÀ 1
AJUNTAMENT DE GURB 1
AJUNTAMENT DE IGUALADA 24
AJUNTAMENT DE JORBA 1
AJUNTAMENT DE JUNCOSA 4
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 11
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA 4
AJUNTAMENT DE LA FEBRÓ 4
AJUNTAMENT DE LA GALERA 3
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 2
AJUNTAMENT DE LA GRANADA 1
AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA 3
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AJUNTAMENT DE LA LLACUNA 1
AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA 7
AJUNTAMENT DE LA MORERA DE MONTSANT 5
AJUNTAMENT DE LA NOU DE BERGUEDÀ 1
AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ 1
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CÉRVOLES 2
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT 1
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET 1
AJUNTAMENT DE LA QUAR 1
AJUNTAMENT DE LA RIBA 5
AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIÀ 4
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS 14
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 8
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 4
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CABDELLA 4
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CLARAMUNT 1
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL 1
AJUNTAMENT DE L’ALBI 3
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL 5
AJUNTAMENT DE L’ALEIXAR 5
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR 5
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 3
AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ 5
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 8
AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 10
AJUNTAMENT DE LES CABANYES 1
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 7
AJUNTAMENT DE LES MASIES DE RODA 1
AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ 9
AJUNTAMENT DE LES PILES 1
AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA 3
AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ 5
AJUNTAMENT DE L’ESPUNYOLA 1
AJUNTAMENT DE L’ESTANY 1
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 59
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS 4
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - REGIDORIA DE CULTURA 3
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - ORG. AUTÒNOM LOCAL DE COMUNICACIÓ 2
AJUNTAMENT DE LINYOLA 5
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 9
AJUNTAMENT DE LLAMBILLES 2
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AJUNTAMENT DE LLARDECANS 4
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ 4
AJUNTAMENT DE LLEIDA 24
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 8
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 10
AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS 2
AJUNTAMENT DE LLOBERA 4
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 14
AJUNTAMENT DE LLUÇÀ 1
AJUNTAMENT DE MAIALS 4
AJUNTAMENT DE MALDÀ 4
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 5
AJUNTAMENT DE MALLA 1
AJUNTAMENT DE MANLLEU 5
AJUNTAMENT DE MANRESA 6
AJUNTAMENT DE MARGANELL 1
AJUNTAMENT DE MARTORELL 13
AJUNTAMENT DE MARTORELLES 11
AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS 3
AJUNTAMENT DE MASDENVERGE 3
AJUNTAMENT DE MASQUEFA 1
AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG 4
AJUNTAMENT DE MATADEPERA 7
AJUNTAMENT DE MATARÓ 19
AJUNTAMENT DE MEDIONA 1
AJUNTAMENT DE MENÀRGUENS 2
AJUNTAMENT DE MIERES 5
AJUNTAMENT DE MIRALCAMP 2
AJUNTAMENT DE MOIÀ 14
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 35
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 4
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 17
AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS 1
AJUNTAMENT DE MONTBLANC 5
AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP 5
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 7
AJUNTAMENT DE MONTCLAR 1
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 3
AJUNTAMENT DE MONTGAT 5
AJUNTAMENT DE MONTMAJOR 1
AJUNTAMENT DE MONTMANEU 1
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AJUNTAMENT DE MONTMELÓ 2
AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE LLEIDA 3
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 8
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP 6
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 5
AJUNTAMENT DE MUNTANYOLA 1
AJUNTAMENT DE MURA 1
AJUNTAMENT DE NAUT ARAN 4
AJUNTAMENT DE NAVARCLES 2
AJUNTAMENT DE NAVÀS 35
AJUNTAMENT DE NAVÀS - PATRONAT MUNICIPAL DE LA RESIDÈNCIA D’AVIS 1
AJUNTAMENT DE NAVÀS - SERVEIS MUNICIPALS DE NAVÀS, SL 2
AJUNTAMENT DE NAVATA 7
AJUNTAMENT DE NAVÈS 3
AJUNTAMENT DE NULLES 4
AJUNTAMENT D’ÒDENA 1
AJUNTAMENT D’OLÉRDOLA 1
AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS 1
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 15
AJUNTAMENT D’OLIUS 4
AJUNTAMENT D’OLIVELLA 1
AJUNTAMENT D’OLOST 7
AJUNTAMENT D’OLOT 6
AJUNTAMENT D’OLOT - FUND. PÚBLICA HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT 3
AJUNTAMENT D’OLVAN 1
AJUNTAMENT D’ORÍS 1
AJUNTAMENT D’ORISTÀ 1
AJUNTAMENT D’ÒRRIUS 19
AJUNTAMENT DE PACS DEL PENEDÈS 1
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 10
AJUNTAMENT DE PALAMÓS 20
AJUNTAMENT DE PALAU-SOLTÀ I PLEGAMANS 1
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 4
AJUNTAMENT DE PALS 3
AJUNTAMENT DEL PAPIOL 3
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 1
AJUNTAMENT DE PERAFITA 1
AJUNTAMENT DE PERAFORT 3
AJUNTAMENT DE PERALADA 6
AJUNTAMENT DE PIERA 2
AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA 4
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AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR 3
AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 4
AJUNTAMENT DE PINÒS 4
AJUNTAMENT DE POLINYÀ 1
AJUNTAMENT DE PONTONS 1
AJUNTAMENT DE PORQUERES 2
AJUNTAMENT DE PORTBOU 2
AJUNTAMENT DE PRADES 4
AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 1
AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR 4
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 3
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR 11
AJUNTAMENT DE PRULLANS 4
AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ 3
AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER 1
AJUNTAMENT DE PUIG-REIG 21
AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA 2
AJUNTAMENT DE PUJALT 1
AJUNTAMENT DE QUEROL 6
AJUNTAMENT DE RAJADELL 1
AJUNTAMENT DE RASQUERA 4
AJUNTAMENT DE RELLINARS 1
AJUNTAMENT DE REUS 27
AJUNTAMENT DE REUS - CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY DE REUS 3
AJUNTAMENT DE RIALP 4
AJUNTAMENT DE RIPOLL 5
AJUNTAMENT DE RIPOLLET 7
AJUNTAMENT DE RIUDAURA 5
AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 2
AJUNTAMENT DE RIUDOMS 4
AJUNTAMENT DE ROCAFORT DE QUERALT 1
AJUNTAMENT DE RODA DE TER 2
AJUNTAMENT DE ROQUETES 2
AJUNTAMENT DE ROSES 8
AJUNTAMENT DE RUBÍ 2
AJUNTAMENT DE RUBIÓ 1
AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT 1
AJUNTAMENT DE SABADELL 190
AJUNTAMENT DE SABADELL- REGIDORIA DE CULTURA 1
AJUNTAMENT DE SABADELL- REGIDORIA D’ECONOMIA I FINANCES 4
AJUNTAMENT DE SAGÀS 1
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AJUNTAMENT DE SALÀS DE PALLARS 5
AJUNTAMENT DE SALDES 1
AJUNTAMENT DE SALLENT 7
AJUNTAMENT DE SALOU 6
AJUNTAMENT DE SALT 36
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS 5
AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DEL LLUÇANÈS 1
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA 8
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 10
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR 1
AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU 1
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 4
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLUÇANÈS 1
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 8
AJUNTAMENT DE SANT CELONI 7
AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 5
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT - PATRONAT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 3
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES 1
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 7
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS- CENTRE CULTURAL SANT CUGAT 2
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 1
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 1
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 14
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 24
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE SASSERRA 2
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 7
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DEL BAGES 3
AJUNTAMENT DE SANT HILARI DE SACALM 4
AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 7
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA 11
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ 1
AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA 5
AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA (ELS MUNTELLS) 3
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 5
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA 9
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 22
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA 1
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 1
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 1
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 5
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE SAVALL 1
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS 1
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ D’ALBARS 1
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES 1
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE RIUCORB 4
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA 1
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SESGUEIOLES 1
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS 1
AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES 1
AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA 5
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES 8
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 8
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES 1
AJUNTAMENT DE SANT PERE SALLAVINERA 1
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ 1
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR 1
AJUNTAMENT DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA 2
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA 1
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA 1
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 15
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 4
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’OSORMORT 5
AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 1
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 3
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 10
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ 1
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS 17
AJUNTAMENT DE SANTA CECÍLIA  DE VOLTREGÀ 1
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 1
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS 6
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 7
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT 5
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA 1
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER 1
AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS 1
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE BESORA 1
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES 7
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MERLÈS 1
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MIRALLES 1
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 5
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ 2
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D’OLÓ 1
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AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 5
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA 4
AJUNTAMENT DE SANTPEDOR 1
AJUNTAMENT DE SARROCA DE LLEIDA 3
AJUNTAMENT DE SENAN 1
AJUNTAMENT DE SENTMENAT 9
AJUNTAMENT DE SERÒS 4
AJUNTAMENT DE SEVA 4
AJUNTAMENT DE SILS 7
AJUNTAMENT DE SITGES 4
AJUNTAMENT DE SOBREMUNT 1
AJUNTAMENT DE SOLSONA 3
AJUNTAMENT DE SORA 3
AJUNTAMENT DE SORIGUERA 2
AJUNTAMENT DE SORT 2
AJUNTAMENT DE SOSES 3
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 9
AJUNTAMENT DE SUDANELL 4
AJUNTAMENT DE SÚRIA 1
AJUNTAMENT DE TAGAMANENT 1
AJUNTAMENT DE TALAMANCA 3
AJUNTAMENT DE TARADELL 10
AJUNTAMENT DE TARRAGONA 22
AJUNTAMENT DE TARRAGONA - REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 2
AJUNTAMENT DE TARRAGONA - REGIDORIA D’ESPORTS 2
AJUNTAMENT DE TÀRREGA 3
AJUNTAMENT DE TARRÉS 2
AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES 7
AJUNTAMENT DE TAVERTET 2
AJUNTAMENT DE TEIÀ 8
AJUNTAMENT DE TERRASSA 110
AJUNTAMENT DE TIANA 4
AJUNTAMENT DE TIVENYS 1
AJUNTAMENT DE TONA 1
AJUNTAMENT DE TORÀ 4
AJUNTAMENT DE TORDERA 1
AJUNTAMENT DE TORELLÓ 8
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA 5
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA - REGIDORIA DE TURISME 1
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA 2
AJUNTAMENT DE TORREGROSSA 4
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AJUNTAMENT DE TORRELAVIT 1
AJUNTAMENT DE TORRELLES DEL FOIX 1
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT 1
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE 6
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ 2
AJUNTAMENT DE TORROJA DEL PRIORAT 3
AJUNTAMENT DE TORTELLÀ 2
AJUNTAMENT DE TORTOSA 7
AJUNTAMENT DE TORTOSA - REGIDORIA D’AFERS SOCIALS 2
AJUNTAMENT DE TORTOSA - PATRONAT D’ESPORTS 2
AJUNTAMENT DE TREMP 4
AJUNTAMENT D’ULLASTRELL 1
AJUNTAMENT D’ULLDECONA 7
AJUNTAMENT DE VALLBONA D’ANOIA 3
AJUNTAMENT DE VALLCEBRE 1
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 4
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIUCORB 1
AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA 1
AJUNTAMENT DE VALLIRANA 40
AJUNTAMENT DE VALLROMANES 1
AJUNTAMENT DE VALLS 7
AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT 4
AJUNTAMENT DE VECIANA 1
AJUNTAMENT DE VERDÚ 1
AJUNTAMENT DE VIC 5
AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN 6
AJUNTAMENT DE VILADA 1
AJUNTAMENT DE VILADECANS 10
AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS 4
AJUNTAMENT DE VILADEMULS 3
AJUNTAMENT DE VILAFANT 6
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 10
AJUNTAMENT DE VILALBA SASSERRA 1
AJUNTAMENT DE VILALLER 3
AJUNTAMENT DE VILALLONGA DEL CAMP 3
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG 3
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE LA BARCA 3
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 2
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SEGRIÀ 3
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ 7
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS 4
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AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 9
AJUNTAMENT DE VILA-RODONA 1
AJUNTAMENT DE VILA-SANA 4
AJUNTAMENT DE VILA-SECA 5
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 3
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR 2
AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 5
AJUNTAMENT DE VINAIXA 2
AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX 1
AJUNTAMENT DE XERTA 7
AJUNTAMENT DEL BRUC 1
AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA 1
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 53
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 10
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 1
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL 8
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 13
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA 1
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA 2
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ 13
CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP 3
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 1
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ 7
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS 10
CONSELL COMARCAL DEL “BAJOMONTBLANC “ 5
CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS 4
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 1
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY 6
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 3
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 6
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS 1
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS 2
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS - FUNDACIÓ PÚBLICA COMARCAL FRANCESC RIBALTA 1
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS - HOSPITAL DEL SOLSONÈS 3
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS - PATR. TURISME I DESENV. ECONÒMIC SOLSONS 2
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS 3
CONSELL COMARCAL D’OSONA 4
CONSELH GENERAU D’ARAN 3
CONSORCI CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA CASA CARITAT 6
CONSORCI SANITARI DE MATARÓ 1
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 48
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA - INSTITUTO D’EDICIONS 6
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - INSTITUT DEL TEATRE 4
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - ORG. DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIP. DE BARCELONA (ORTG) 15
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - FLOR DE MAIG 3
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - ORGANISME AUTÒNOM PATRONATO D’APOSTES 5
DIPUTACIÓ DE GIRONA 3
DIPUTACIÓ DE LLEIDA 15
DIPUTACIÓ DE LLEIDA – ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ 13
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 19
ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS 5
ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT 5
ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT - INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI 5
HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA 4
INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA 5
INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DEL SÒL I GESTIÓ PATRIMONIAL (IMPSOL) 5
MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE LES GARRIGUES PER A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 1
MANCOMUNITAT D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL SOLSONÈS 2
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 4
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DE SERVEIS DEL SOLSONÈS 2
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE RECAPTACIÓ  3
PATRONAT DE L’INSTITUT POLITÈCNIC MUNICIPAL MIQUEL BIADA 2
PATRONAT METROPOLITÀ DEL PARC DE COLLSEROLA 4
RESIDÈNCIA MARE DE DÉU DE LA RIERA DE LES BORGES DEL CAMP 3
Total 3.221

Inscripcions al RGPD de titularitat de les Universitats catalanes

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 3
UNIVERSITAT DE BARCELONA 4
UNIVERSITAT DE GIRONA 5
UNIVERSITAT DE LLEIDA 5
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 3
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 18
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 4
Total general 42

Responsable de fitxer Fitxers inscrits
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5.4. Informes, dictàmens i assessorament

5.4.1. Informes sobre disposicions de caràcter general en matèria de
protecció de dades
Dins les funcions de caràcter preventiu com ara la consulta i l’assessorament,
l’Agència Catalana de Protecció de Dades emet un informe preceptiu sobre els
projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat de Catalunya en
matèria de protecció de dades (article 5.1.j) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril).
Aquesta funció, a diferència del que s’ha previst per a altres Agències de pro-
tecció de dades únicament es realitza envers la potestat normativa de la
Generalitat, i resten excloses les propostes de regulació procedents d’altres
instàncies públiques com ara els ens locals. Això es rellevant pel que fa refe-
rència a aquelles disposicions de caràcter general de creació, modificació o
supressió de fitxers procedents de l’Administració local on l’Agència no intervé
dins el procediment de elaboració. No cal dir, que l’informe de l’Agència en
aquests projectes de disposicions, únicament abasta aquells aspectes relatius
a la protecció de dades de caràcter personal, sense incidir en altres extrems,
la verificació dels quals pertoca a altres organismes.  

Correspon  al director de l’Agència la funció d’emetre preceptivament l’informe
dels avantprojectes de llei, els projectes de disposicions normatives que elabo-
ri el Govern en virtut de delegació legislativa i els projectes de reglaments o dis-
posicions de caràcter general que afectin la protecció de dades de caràcter
personal d’acord amb el que estableix el seu Estatut (article 15.1.f) Decret
48/2003, de 20 de febrer).      

Diferenciem en primer terme, entre els projectes de disposicions que han estat
sotmesos a l’informe previ de l’Agència, aquells que preveuen la creació,
supressió o modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal,
d’aquells altres projectes de disposicions que per raó de l’àmbit material que
entren a regular, afecten la protecció de les dades de caràcter personal, amb
independència que correspongui també crear i inscriure algun fitxer o tracta-
ment en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 
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En aquest context, les disposicions de caràcter general de creació, modifica-
ció o supressió de fitxers, que d’acord amb la disposició addicional tercera de
la Llei  5/2002, de 19 d’abril, són habitualment projectes d’ordre dels conse-
llers de la Generalitat de Catalunya, s’analitzen per tal de garantir una bona
descripció del fitxer en compliment dels requeriments de l’article 20 de la LOPD
per a la creació dels fitxers de titularitat pública, i per valorar un bon encaix
entre les finalitats i usos per als quals les dades es recullen i tracten, i l’exerci-
ci de les atribucions que correspon al responsable del fitxer segons la norma-
tiva reguladora sectorial o les disposicions que reconeixen les funcions que
corresponen a l’administració competent. 

D’altra banda i respecte de les altres disposicions generals que regulen un
àmbit material que afecta la protecció de les dades personals sense que siguin
disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers o tractaments, l’a-
nàlisi dels quals du a terme l’Agència, és d’abast més general a fi de valorar
com s’ha tingut en compte el marc normatiu de la protecció de dades, les con-
notacions tecnològiques que impliquin els nous projectes, la normativa secto-
rial aplicable i el respecte per part d’aquesta al dret fonamental a la protecció
de dades i, en definitiva, les implicacions que el projecte de disposició general
comporta per a la recollida i el tractament de dades de caràcter personal. 

Els projectes d’ordres de creació, modificació o supressió de fitxers o tracta-
ments duts a terme per la Generalitat de Catalunya que han estat comunicats
són: 

p Ordre per la qual es regulen els fitxers del Departament de Treball, Comerç
i Turisme de la Generalitat, en concret, en relació amb els fitxers que respo-
nen a l’exercici de les funcions en matèria de treball i amb anterioritat als
canvis estructurals que va introduir el Decret 296/2003, de 20 de desembre. 

p Ordre per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades
personals en l’àmbit de l’Institut Català de la Salut. 

p Ordre per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de
caràcter personal en l’àmbit de les empreses públiques adscrites al
Departament de Sanitat i Seguretat Social o al Servei Català de la Salut i en
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l’àmbit dels consorcis en què participen el Departament de Sanitat i
Seguretat Social i el Servei Català de la Salut. 

p Ordre de creació d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del
Museu d’Història de Catalunya,  dins l’àmbit del Departament de Cultura. 

p Ordre de creació dels fitxers de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, dins l’àm-
bit del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

p Ordre de creació dels fitxers del Consorci Català de Promoció Exterior de la
Cultura. 

p Ordre per la qual s’actualitza la relació de fitxers automatitzats que contenen
dades de caràcter personal, gestionats pel Departament de Benestar i
Família. 

p Ordre de creació dels fitxers de l’empresa Ports de la Generalitat del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Així mateix, s’ha prestat assessorament en la fase d’elaboració de la disposició
de caràcter general de creació o regulació dels fitxers de l’Agència Catalana de
Certificació, del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i
del Departament de Salut. En relació amb l’àmbit sanitari i, concretament, per raó
de la complexa estructura dels serveis públics sanitaris a Catalunya, la diversitat
d’agents que participen en el tractament de les dades i la dimensió i sensibilitat
de la informació tractada, s’han mantingut converses i reunions per a l’assesso-
rament i el seguiment del projecte d’actualització de la situació dels fitxers i trac-
taments del Departament de Salut. Aquest projecte encara es troba en curs, sub-
jecte a un procés d’anàlisi global del tractament de la informació sanitària a
Catalunya. Per això el seu seguiment segueix sent objecte d’atenció per part de
l’Agència, amb independència de l’estudi concret que es va fer al començament
del 2004 de la situació de l’Institut Català de la Salut i la situació dels fitxers dels
consorcis i empreses públiques participades pel Departament de Sanitat i
Seguretat Social, tal i com s’ha esmentat en relació amb l’informe dels projectes
d’ordres corresponents.

En termes generals, cal destacar que en els informes preceptius de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades s’ha volgut, en tot moment, fer incidència en la
rellevància que pren per a la regulació dels fitxers de les administracions públi-
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ques una bona definició dels usos i les finalitats per a les quals són recollides i
tractades les dades personals, així com la coherència d’aquestes amb la norma-
tiva que atribueix les competències i funcions als òrgans administratius que
corresponguin. En tot moment cal tenir present que l’excepció a la necessitat de
disposar del consentiment inequívoc de l’afectat que preveu l’article 6.2 de la
LOPD per a la recollida de les dades amb vistes a l’exercici de les funcions prò-
pies de les administracions en l’àmbit de les seves competències, exigeix com a
pressupòsit una identificació prou evident de quines són aquestes competències
i quines són les normes en virtut de les quals han estat atribuïdes. D’això es des-
prèn que posteriorment es simplifiqui la definició de la finalitat i l’ús del tractament
que es pretén crear d’una forma clara i senzilla, i que no defugi la necessària
especificitat que doni compliment a la obligació que les finalitats siguin determi-
nades. D’aquesta manera, en l’anàlisi jurídic de les disposicions de creació, modi-
ficació o supressió de fitxers es té en compte, en primer lloc, que el nom del fit-
xer o tractament, la finalitat i els usos als quals es destinen les dades personals
recollides sigui conforme amb el principi de qualitat i sigui fàcilment interpretable
per l’afectat a l’hora d’exercir els seus drets. 

Així mateix, en relació amb l’estructura dels fitxers o tractaments es procura una
clara identificació del tipus o categories de dades recollides en funció de si són de
tipus identificatiu (nom, cognom, alies), acadèmic (qualificacions, informes, notes,
etc.), laboral (contractes, currículums,) relatives a la salut, etc. amb una descrip-
ció de quines són les dades personals específiques que es tracten i emmagatze-
men. Això és important per a dues consideracions pràctiques prou evidents, una
seria que aquelles informacions necessàries per a la gestió administrativa d’una
determinada actuació pública però que no són informació referent a persones físi-
ques identificades o identificables, no s’han d’esmentar en la corresponent decla-
ració del fitxer o tractament per no ésser objecte de regulació per aquest tipus de
normes. Així en aquells casos que no hi ha afectades dades personals, com per
exemple succeeix amb les persones jurídiques, no han de constar en la disposi-
ció de caràcter general de creació d’aquests fitxers o tractaments. D’altra banda,
la identificació de quines són les dades que s’utilitzaran en el fitxer o tractament
és important ja que permet deduir el corresponent nivell de seguretat amb el
corresponent deure d’establir les mesures adients en cada cas.
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Un tercer aspecte, en què es procura incidir especialment, és la identificació de
les cessions o comunicacions de dades que es duen a terme i el seu suficient
emparament legal. Les administracions públiques, per a l’exercici de les seves
funciones requereixen de l’intercanvi i la comunicació de dades, sens perjudici
de les limitacions que imposa l’article 21 de la LOPD per a les comunicacions
de dades entre administracions públiques i el règim general previst a l’article 11
de la mateixa llei. 

Un altre aspecte que s’ha intentat ressaltar en els informes dels projectes d’or-
dres de regulació de fitxers i tractaments, ha estat la naturalesa sensible de les
dades relatives a la salut que es veien òbviament presents i afectades directa-
ment per la creació o adequació dels fitxers de l’Institut Català de la Salut, de
les empreses i consorcis de l’àmbit sanitari participades pel Departament de
Salut i del Departament de Benestar i Família i en tot cas, que la descripció dels
fitxers i tractaments sigui transparent i clara, que una complexa estructura
organitzativa no comporti una dificultosa comprensió dels fluxos informatius
que les dades sanitàries generen en el sistema públic sanitari català. 

Tal i com esmentàvem a l’inici d’aquest apartat, a banda dels projectes de dis-
posicions de creació, modificació o supressió de fitxers de la Generalitat,
l’Agència informa també qualsevol proposta de normativa que afecti la protec-
ció de dades i així ha estat amb el projecte de decret de creació del Registre
Electrònic de Licitadors. En el seu estudi es va avaluar quins eren els fluxos
d’informació que comportava la creació del registre, respecte a la recollida i a
la comunicació de les dades a tercers. Els fluxos d’entrada de la informació
s’articulaven amb l’obtenció directa de les dades a través del propi afectat o
indirectament amb la comunicació des d’altres òrgans administratius i els de
sortida, amb la consulta de les dades per part dels òrgans de contractació,
dels propis titulars o per part de tercers, atenent a la naturalesa de registre
públic que té el Registre Electrònic de Licitadors. L’emparament de la recollida
i la comunicació de les dades personals era en tot cas basat en el consenti-
ment del titular o l’exercici de competències que versen sobre les mateixes
matèries per part de les administracions. Així mateix, es va entrar a valorar qui-
nes mesures tècniques eren utilitzades per a les comunicacions i els accessos
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a la informació i els requeriments de la normativa de procediment administratiu
aplicables. Finalment es va analitzar les adaptacions que serien necessàries en
el fitxer Registre de Licitadors ja creat, a fi d’introduir les novetats que compor-
ta el format electrònic i els mitjans telemàtics del Registre Electrònic de
Licitadors. 

En aquest punt, cal esmentar també la rellevant tasca d’estudi i d’anàlisi jurídic
que ha comportat per l’Agència l’elaboració d’una proposta per a la incorpora-
ció del dret fonamental a la protecció de dades i la garantia de les autoritats
independents de control que vetllen per al seu respecte en el projecte de refor-
ma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Així, es va formular una proposta
per tal d’introduir aquest dret fonamental en el futur Estatut d’Autonomia de
Catalunya, suplir d’aquesta manera la mancança de regulació constitucional o
estatutària i alhora seguir la línia iniciada per la Carta Europea de Drets
Humans, que permeti una definició positiva del dret i de la seva protecció.

En darrer terme, es fa constar que l’any 2004 l’Agència Catalana de Protecció
de Dades ha procedit a la creació dels seus propis fitxers mitjançant la
Resolució de 23 de setembre de 2004 (DOGC núm. 4237, de 23 de setembre
de 2004), que va ser objecte d’informació pública en la fase de proposta sense
que es presentés cap al·legació o consideració al seu text. En virtut de l’esmen-
tada resolució l’Agència ha creat nou fitxers que contenen dades de caràcter
personal, necessaris per a l’exercici de les seves funcions. 

El primer dels fitxers, el Fitxer de comunicacions i relacions institucionals, s’ha
creat per complir amb les funcions de difusió de les actuacions de l’Agència,
de divulgació de les jornades, les conferències o altres activitats formatives i per
a l’establiment de relacions institucionals amb altres administracions o entitats
i el Fitxer d’activitats de formació a fi de gestionar específicament les activitats
formatives que duu a terme l’Agència i a tal efecte, les dades personals que
conté aquest fitxer són destinades a l’organització, la gestió, el control i el
seguiment de les sessions de formació, seminaris, cursos o conferències. El
Fitxer d’usuaris dels sistemes d’informació de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades és necessari per controlar els accessos als actius TIC de l’Agència i
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els seus usos, i implica l’autenticació i autorització dels usuaris. També es pro-
cedeix a regular el fitxer que conté les dades del Registre de Protecció de
Dades de Catalunya, que serveix per tramitar i gestionar les inscripcions al
Registre d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter perso-
nals, i per a la gestió dels recursos humans de l’Agència es fa necessari crear
el Fitxer de Gestió de Recursos Humans que conté les dades necessàries per
a la tramitació de nòmines, el seguiment de la situació administrativa i laboral
del personal, la gestió de permisos i llicències, etc. Així mateix, el Fitxer de
Gestió econòmica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades dóna suport
a la gestió i tramitació dels expedients de contractació i despesa de l’entitat, i
el Fitxer de Registre d’entrada i sortida de documents permet gestionar, con-
trolar i dur el seguiment de la documentació que té entrada i sortida de
l’Agència. Finalment, a l’Agència li correspon resoldre sobre la procedència o
improcedència de la denegació de l’exercici dels drets d’oposició, d’accés, de
rectificació o de cancel·lació; requerir als responsables i als encarregats del
tractament l’adopció de les mesures necessàries per a l’adequació del tracta-
ment de dades personals a la legislació vigent; exercir la potestat d’inspecció i
sancionadora, així com respondre les consultes que li adrecin les administra-
cions o els particulars en matèria de protecció de dades. Per tant és necessa-
ri disposar dels corresponents fitxers per dur-ne el seguiment i la tramitació,
que són el Fitxer d’expedients de tuteles de drets, d’inspecció i sancionadors i
el Fitxer de Consultes sobre protecció de dades.

5.4.2. Resposta a consultes formals adreçades a l’Agència Catalana de
Protecció de Dades
D’acord amb l’article 5.1.k) de la LOPD, a l’Àgència li correspon respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats
de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades
de caràcter personal i col·laborar amb aquestes administracions públiques en
la difusió de les obligacions derivades d’aquesta legislació. L’Estatut de
l’Agència concreta a l’article 15.1.g) que correspon al director de l’Agència res-
pondre les consultes que li formulin d’acord amb els termes del article 5 de la
llei, esmentat més amunt. A aquests efectes estableix que les consultes que
hagi de fer l’Administració de la Generalitat i els organismes i entitats de la qual
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depenen, es cursen per mitjà del conseller o consellera competent per raó de
la matèria. Les consultes que hagin de fer la resta d’institucions i organismes
compresos en l’àmbit d’actuació de l’Agència es cursen per mitjà de l’òrgan, la
representació del qual ostenti.

l’Agència ha dictat durant l’any 2004 catorze dictàmens en exercici de la fun-
ció esmentada. En termes generals, correspon indicar que les consultes for-
mals no han estat, en molts dels supòsits, formulades pels òrgans competents
però tot i així, i sense deixar de fer esment a aquesta circumstància, s’ha resolt
la consulta o s’ha estudiat la qüestió plantejada. Així mateix, convé ressaltar
que en alguns casos, les consultes han estat formulades en termes molt genè-
rics i, per tant, el raonament de l’Agència ha estat de tipus merament indicatiu
del criteri general per orientar les actuacions, però no ha pogut ésser específic
en relació amb la precisa legitimitat d’un supòsit concret per raó de mancar-li
els elements que li podia haver ofert una consulta raonada.

La majoria de les consultes formulades s’han plantejat en relació amb la legiti-
mitat i l’abast de les cessions de dades de caràcter personal entre administra-
cions públiques o aquelles comunicacions o accessos a fitxers públics per part
de particulars o entitats privades. Així mateix, també s’ha plantejat una consul-
ta en relació amb la cessió de dades als òrgans del poder judicial. La resta de
consultes han fet referència a l’àmbit d’actuació de l’Agència i al procés d’ins-
cripció dels fitxers i tractaments de determinades entitats, a la cancel·lació de
les dades, a la figura de l’encarregat del tractament en el sector públic i, en
darrer terme, a l’ús de les càmeres de videovigilància. 

Consultes en relació amb l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades
Pel que fa als dictàmens emesos en relació amb l’àmbit d’actuació de l’Agència
i la interpretació de l’article 3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, cal fer referència,
en primer lloc, al dictamen sol·licitat per una associació de diferents centres
sanitaris públics i privats a fi de conèixer principalment la instància competent
per inscriure els fitxers de les entitats associades. Així mateix, la consulta plan-
tejava dubtes en relació amb la necessitat d’inscriure les modificacions dels fit-
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xers inicialment inscrits a l’Agencia Española de Protección de Datos i sobre
l’existència de mecanismes de coordinació entre ambdues autoritats a efectes
de registre. Respecte als primers dubtes plantejats es va considerar: 

“La Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
estableix que són objecte d’inscripció al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya, òrgan integrat a l’Agència Catalana, els fitxers de dades personals
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei esmentada (article 15.2 a).  

Les entitats de Dret Públic que han formulat la consulta (...), en tant no s’espe-
cifica cap altra circumstància en la petició d’informe, podrien restar compreses
dins l’àmbit d’actuació previst a la Llei 5/2002 si reuneixen els requisits previs-
tos al seu article 3, especialment aquells que es contenen al seu apartat segon.
Així podria tractar-se d’entitats públiques o privades que presten serveis
públics, siguin o no concessionàries, que gestionen fitxers que contenen dades
de caràcter personal creats per les administracions públiques catalanes
esmentades a l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 5/2002.

En qualsevol cas, d’acord amb la Llei 5/2002, per a que un fitxer o tractament
de dades de caràcter personal resti dins de l’àmbit d’actuació de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, i per tant, els corresponents fitxers s’hagin
d’inscriure al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, cal que aquests fit-
xers s’hagin creat per una de les administracions públiques esmentades en
l’article 3 de la Llei 5/2002. 

Un element imprescindible per a determinar l’àmbit de competència de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades és precisament qui ha elaborat el fitxer que
conté dades de caràcter personal. Únicament quan el fitxer ha estat creat per una
de les administracions esmentades a l’article 3 de la Llei 5/2002, ja sigui la
Generalitat o bé un dels ens de l’administració local, correspon a l’Agència
Catalana procedir a la seva inscripció independentment de qui el gestioni

Així, tant per al supòsit dels organismes i entitats autònomes que depenen de
l’Administració de la Generalitat o dels ens locals (apartat 1 de l’article 3 de la
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Llei 5/2002), com per a entitats públiques o privades en la prestació de serveis
públics, siguin o no concessionàries de  Generalitat o dels ens locals, i per a
les societats civils o mercantils en les quals la Generalitat o els ens locals tin-
guin participació majoritària del capital  quan porten a terme activitats per
compte d’una administració pública, sempre cal que el fitxer hagi estat creat
per una administració pública catalana per a que correspongui a l’Agència ins-
criure els seus fitxers. Si el fitxer no ha estat creat per les administracions
esmentades restaria fora de l’àmbit de la competència de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades.”

Respecte a la consulta d’informació sobre l’existència de mecanismes de coor-
dinació entre el Registre de Protecció de Dades de Catalunya i el Registro
General de Protección de Datos es va dictaminar: 

“Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure’s al Registre General de Protecció
de Dades, òrgan integrat a l’Agencia Española de Protección de Datos, efecti-
vament li correspon vetllar per la publicitat de l’existència dels fitxers de dades
personals i, a aquest efecte, ha de publicar periòdicament una relació dels fit-
xers esmentats (article 41 en relació amb l’article 37 de la LOPD). 

D’altra banda, el Registre de Protecció de Dades de Catalunya ha d’establir els
acords de cooperació necessaris amb el Registre General de Protecció de
Dades als efectes d’integrar la informació registral i mantenir-la actualitzada
(article15.4 de la Llei 5/2002). La pròpia disposició addicional cinquena de la
Llei 5/2002 preveu respecte als fitxers inscrits en el Registre General, que
l’Agència Catalana sol·liciti la informació allà continguda, i malgrat que única-
ment fa referència als fitxers de titularitat dels ens que integren l’Administració
local de Catalunya, la informació facilitada i que així consta actualment al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya es refereix a tots els ens que s’in-
clouen dins l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana.

És per això, que la inscripció que s’ha de realitzar al Registre de Protecció de
Dades de Catalunya dels fitxers titularitat dels ens que resten dins l’àmbit d’a-
plicació de la Llei 5/2002 no desvirtua la necessitat de constar al Registre
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General de Protecció de Dades previst a la LOPD. És per això, que el Registre
de Protecció de Dades de Catalunya ha de comunicar periòdicament al
Registre General les inscripcions realitzades per l’Agència Catalana als efectes
que es complimentin tots els requisits de publicitat establerts a la legislació
sobre protecció de dades.”

Una altra consulta plantejada en relació amb l’àmbit d’actuació de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades i en concret, respecte a la interpretació de l’a-
partat segon de l’article de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, va ser formulada per
un col·legi professional a fi de conèixer el parer de l’Agència sobre la inscripció
dels fitxers col·legials referits a funcions corporatives que impliquen l’exercici de
potestats públiques encomanades per l’Administració, i sobre el seu procedi-
ment de creació. 

Per al pronunciament sobre les consultes formulades es va analitzar el marc
normatiu i jurisprudencial vigent en la matèria, tenint en compte la mancança
d’una regulació estatutària o constitucional on, malgrat la particular naturalesa
dels col·legis professionals, no s’ha discutit la competència de les autoritats de
control autonòmiques sobre les corporacions de dret públic de base associa-
tiva pel que fa als seus fitxers que s’utilitzen per a l’exercici de funcions o potes-
tats públiques.

Així, atenent a l’àmbit d’actuació territorial limitat a Catalunya i que alguns dels
seus fitxers són necessaris per a l’exercici de potestats públiques, es va resol-
dre que els fitxers que creï un col·legi professional de Catalunya es podrien ins-
criure a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, tot i que l’article 41 de la
Llei orgànica de protecció de dades assenyala expressament que les autoritats
autonòmiques de control exerceixen únicament les seves funcions en relació
amb els fitxers de dades personals que han estat creats o gestionats per les
comunitats autònomes i per l’Administració local del seu àmbit territorial.
Aquesta decisió s’estableix sens perjudici que, a fi de donar compliment a allò
establert a l’article 37.j) de la LOPD, es garanteixi la publicitat general dels fit-
xers al Registro General de Protección de Datos amb la integració de la infor-
mació registral. 
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Per resoldre la segona de les qüestions plantejades, relativa al procediment de
creació dels fitxers del col·legi professional, es va dictaminar: 

“Als efectes de crear els fitxers públics del Col·legi (...), s’haurà de tramitar la
corresponent disposició de caràcter general essent rellevant que en aquest
procediment es realitzi la corresponent informació pública, es trameti i s’aprovi
pels òrgans col·legials que disposin de la competència necessària degudament
reconeguda per a fer-ho i que es publiqui la disposició en un diari oficial. Una
vegada aprovada i publicada, es podria notificar al Registre de Protecció de
Dades de Catalunya.”

Consultes en relació amb les cessions o comunicacions de dades de
caràcter personal

Comunicacions o accessos entre fitxers públics i privats
En relació amb les cessions o comunicacions de dades, en primer lloc, es
comentaran les consultes formulades respecte a aquelles cessions de dades
de fitxers de les administracions públiques a entitats privades o particulars i a
la recollida de dades personals dels particulars per part de les administracions. 

Es van plantejar dues consultes en relació amb l’obligació de cedir dades per-
sonals dels treballadors no disminuïts d’un centre especial de treball per sol·lici-
tar ajuts per a la integració laboral dels disminuïts. Les consultes van ser for-
mulades per un centre especial de treball i per una administració relacionada
amb el servei. 

Es qüestionava que per a la sol·licitud de “subvencions del cost salarial corres-
ponent al lloc de treball ocupat per la persona amb disminució que faci una jor-
nada laboral normal”, s’hagués d’adjuntar una relació dels treballadors del cen-
tre especial de treball no subvencionats i que aquestes dades personals fossin
trameses a l’Administració que convocava els ajuts. 

L’anàlisi de la normativa que regula els centres especials de treballs i el seu
finançament mitjançant ajudes públiques, així com les bases estatals fixades
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per a aquests ajuts, determina un particular règim de control i fiscalització dels
recursos públics al qual es veuen obligats a sotmetre’s els centres especials de
treball quan participen en aquestes convocatòries, que en molts casos legitima
l’accés a dades de tots els treballadors del centre, siguin minusvàlids o no, per
comprovar el compliment dels requisits per ésser beneficiari de l’ajut. 

Tot i així, per al supòsit específic plantejat, no semblava necessària la tramesa
de les dades de treballadors no subvencionats quan l’ajut era directe per al
cost salarial del treballador disminuït. Citem a continuació el que es va dictami-
nar en relació amb la consulta formulada pel centre especial de treball: 

“Que, d’acord amb el marc normatiu que ha estat objecte d’estudi, l’accés i l’a-
nàlisi de la documentació que conté dades personals de tots els treballadors,
disminuïts o no, dels centres especials de treball, és pertinent i necessari, i per
tant conforme amb la normativa de protecció de les dades personals, per a la
gestió de les línies de subvenció que hagin d’avaluar el funcionament o l’estat
financer general del centre, per al control dels ajuts atorgats per les administra-
cions públiques i per verificar el compliment dels requisits legals exigibles a la
condició de centre especial de treball. 

Que, de conformitat amb el règim regulador de les subvencions per al mante-
niment de llocs de treball convocades a (...), en la línia concreta destinada a
subvencionar els costos salarials corresponents als llocs de treball ocupats per
persones amb disminucions, no apareix justificada la necessitat i pertinència de
la presentació de les dades personals relatives a les persones treballadores del
centre, el salari de les quals no és objecte de subvenció pública, excepte que
la presentació d’aquesta informació es dedueixi a partir de l’obligació d’acredi-
tar el compliment dels requisits legalment establerts per ostentar la condició de
centre especial de treball i la corresponent inscripció al registre pertinent. 

Que la recollida i el tractament de dades personals per part de les administra-
cions públiques previst per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les
competències atribuïdes no requereix el consentiment previ de l’afectat i única-
ment caldrà donar compliment amb el deure d’informació regulat a la Llei orgà-
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nica de protecció de dades de caràcter personal.”

Tres consultes han estat plantejades en matèria de comunicació de dades dels
treballadors integrades en bases de dades o fitxers d’administracions públi-
ques a representants sindicals. Les peticions de dades de caràcter personal
dels treballadors per part dels representants han estat diverses, en alguns
supòsits comprenien únicament els documents de cotització, en d’altres es
tractava d’extenses peticions de dades salarials, dietes, correus electrònics o
d’altres. Per a la resolució d’aquestes qüestions es va analitzar la normativa
laboral que determina els drets d’accés a informació que concerneix als treba-
lladors per part dels seus representants, tenint en compte que, per a la cessió
d’aquestes dades sense el consentiment dels treballadors, és necessària una
habilitació per una norma amb rang de Llei. Es va considerar que: 

“El marc normatiu regulador dels drets d’informació dels representants dels tre-
balladors es troba en el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors, en la Llei orgànica 11/1985,
de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS) i en la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òr-
gans de representació, determinació de les condicions de treball i participació
del personal al servei de les administracions públiques. 

Concretament el text de l’Estatut dels Treballadors, a l’article 8.3.a), disposa: 

“a) El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una
copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excep-
ción de los contratos de relación laboral especial de alta dirección sobre los
que se establece el deber de notificación a la representación legal de los tra-
bajadores.

Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legali-
dad vigente, esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excep-
ción del número del documento nacional de identidad, el domicilio, el estado
civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley orgánica 1/1982, de 5 de
mayo (RCL 1982, 1197), pudiera afectar a la intimidad personal.
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La copia básica se entregará por el empresario, en plazo no superior a diez días
desde la formalización del contrato, a los representantes legales de los traba-
jadores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la
entrega.”

En el mateix sentit, els articles 64 i 65 estableixen quines són les competències
que corresponen al comitè d’empresa, fent una remissió expressa a l’article
anteriorment citat, i quines són les garanties que han d’observar en l’exercici
d’aquestes competències. L’accés per part dels representants dels treballa-
dors a la còpia bàsica dels contractes i conseqüentment a dades personals
dels treballadors, s’estableix als efectes que aquests puguin exercir la compe-
tència de vigilància i control del compliment de la normativa laboral aplicable
per part de l’empresari i envers els treballadors. 

Aquests drets d’informació dels representants dels treballadors s’estenen als
delegats sindicals en virtut de l’article 10.3 de la Llei orgànica de llibertat sindi-
cal que expressament disposa: 

“3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comi-
té de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente
para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de represen-
tación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los
siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio
colectivo:

1º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa
ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados
sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legal-
mente proceda.”

D’altra manera només correspondrien a la representació unitària dels treballa-
dors, la qual cosa suposa que les dades únicament podrien ser comunicades
al comitè d’empresa i als delegats de personal, mentre que així queden este-
sos als representants sindicals.  
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Entenem doncs, que la llei atribueix als representants dels treballadors unes
funcions derivades de la seva naturalesa d’òrgans de participació dels treballa-
dors en l’empresa, que, per a l’exercici de les funcions que els corresponen, és
necessari que disposin dels mitjans legals oportuns per poder-les dur a terme.
A aquests efectes, la normativa vigent els atribueix unes facultats instrumentals
d’informació que persegueixen la consecució d’un interès públic constitucio-
nalment reconegut i, en la mesura que constitueixen una excepció a l’exercici
del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, qualsevol
interpretació extensiva de les mateixes serà il·legítima si no és emparada legal-
ment.

El marc legal existent en matèria laboral atorga als representants dels treballa-
dors uns drets d’informació a càrrec de l’empresari i en interès dels treballa-
dors, a fi de facilitar-los la tasca de vigilància que el legislador els reconeix del
compliment per part de l’empresari de les normes vigents en matèria laboral en
general i en el cas concret. 

Així, els representants dels treballadors tenen dret a conèixer la informació que
consta a la còpia bàsica del contracte i altres dades que puguin derivar dels
drets d’informació que els reconeix la normativa aplicable. La pròpia normativa
que autoritza aquesta comunicació, assenyala expressament quines són les
dades que comprèn la còpia bàsica i quines són les dades que en resten exclo-
ses.”

Aquest accés a determinada informació és per a l’exercici d’unes funcions que
han estat, en aquest cas, constitucionalment reconegudes i legalment concre-
tades, fet que comporta que els usos de les dades personals són concrets,
determinats i específics. Un canvi en la finalitat a la qual es volen destinar les
dades requereix, en qualsevol cas, l’habilitació legal corresponent o el consen-
timent de l’afectat. 

Per a la resolució de la consulta relativa a l’accés per part dels representants
dels treballadors es va seguir una línia argumental similar, en la mesura que l’ar-
ticle 64.1.9.a) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’a-
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prova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors, en connexió amb l’article 21
del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, empararia la cessió als
representants dels treballadors del document de cotització i, per tant, de les
dades que s’hi inclouen sempre i quan es destinin al compliment de la labor de
vigilància en el compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat
Social que els correspon. 

S’ha plantejat també, una consulta formal en relació amb els accessos de par-
ticulars al padró municipal, en concret l’accés a les dades del padró d’habitants
del S. XIX, als efectes de realitzar estudis genealògics de família. En el dicta-
men es va considerar que: 

“El Padró Municipal d’Habitants és la base de dades en què s’han d’inscriure
totes les persones residents en un municipi. D’acord amb allò establert a la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local modificada per
la Llei 4/1996, de 10 de gener, és el registre on consten els veïns d’un munici-
pi (article 16.1) i la seva gestió correspon als Ajuntaments amb mitjans informà-
tics (article 17.1). El padró és un fitxer automatitzat de dades de caràcter per-
sonal al qual li es d’aplicació la Llei orgànica 15/199 (1999), de 13 de desem-
bre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Les dades personals objecte de tractament, d’acord amb la LOPD, es poden
utilitzar per a finalitats posteriors de caràcter històric, estadístic o científic, que
no es considerin incompatibles amb les finalitats originàries que van determinar
la recollida de la informació de caràcter personal.

En aquest sentit, la petició d’accés de dades personals referides als avantpas-
sats que es contenen al padró d’habitants del segle XIX, cal referir-la a aquella
documentació de caràcter històric que ha de conservar l’administració compe-
tent per raó, ja no de donar constància de la residencia que era la finalitat que
va originar la seva recollida, sinó per atendre a finalitats de conservació docu-
mental de rellevància històrica”.
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Així doncs, les dades personals a les quals sol·licitava accés el particular inte-
graven uns documents, que d’acord amb la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’ar-
xius i documents, han estat objecte de preservació i per determinar la legitimi-
tat d’accés a aquestes dades va ser necessari l’anàlisi de les especificitats de
la normativa de conservació i arxivística de la documentació pública: 

“Aquesta llei preveu que les administracions públiques, i específicament els
òrgans responsables de custodiar els documents públics, han de fer possible
l’accés i lliurar-ne una còpia o un certificat a les persones que en cada cas hi
tinguin dret (article 7.4 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol). En l’exercici d’aquest
dret d’accés, en qualsevol cas, s’ha de garantir el dret a la intimitat personal i
la reserva de les dades protegides per la llei, com una clara referència a allò
que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les
dades de caràcter personal.

L’article 36 de la mateixa Llei 10/2001, de 13 de juliol, concreta una possibilitat
d’accés a la consulta de documents públics on s’especifica que si es tracta de
documents que contenen dades personals que puguin afectar a la seguretat,
l’honor, la intimitat o la imatge de les persones poden ésser objecte de consul-
ta pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc
anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’en-
çà de la producció del document.

Per tant, si l’òrgan responsable de la custòdia d’aquests documents, a la vista
dels requeriments legals aplicables per atendre el dret d’accés sol·licitat cons-
tata el compliment dels requisits que allà s’hi contenen, no hi ha d’haver incon-
venient per entendre que s’ha accedit legítimament a la informació esmenta-
da”.

La consulta es va resoldre indicant que sempre i quan es tinguessin en consi-
deració els requeriments de la normativa sectorial i atès l’emparament legal
existent, la petició d’informació del particular d’accedir a les dades del s. XIX
del padró municipal, des de la perspectiva de la protecció de les dades perso-
nals, podia ser considerada legítima. 
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Cal esmentar, a continuació, la consulta plantejada per un òrgan de
l’Administració pública competent en matèria de contractació administrativa en
relació amb la legalitat i l’emparament d’un accés, per part de les empreses pri-
vades licitadores, a les dades personals que puguin constar en la documenta-
ció presentada per altres licitadors per participar en una convocatòria pública
de contractació. Per a l’estudi de la consulta es va tenir en compte si la norma-
tiva sectorial reguladora de la contractació administrativa atribuïa determinats
drets d’informació als licitadors respecte de la documentació que consta a l’ex-
pedient, de manera que la cessió de dades quedés legalment emparada. Així
es va considerar: 

“En el cas que ens ocupa cal fer referència al Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, que aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques (en endavant, LCAP). 

Tal i com es desprèn de l’article 51 de la LCAP, en l’expedient de contractació
que es formalitza per a cada concurs públic, entre d’altres documents, hi cons-
ten els plecs i documents que contenen les prescripcions tècniques particulars
que han de regir l’execució del contracte, l’aprovació dels quals correspon a
l’òrgan de contractació. D’altra banda, els plecs de clàusules administratives
particulars, com disposa l’article 49 de la LCAP, inclouen els pactes i les con-
dicions definidores dels drets i les obligacions que assumeixen les parts del
contracte. Cal tenir present que la valoració de la conveniència i l’oportunitat de
sol·licitar als licitadors determinada documentació, és una decisió que corres-
pon a l’òrgan de contractació. 

Així mateix, la LCAP preveu, en el seu article 93, les condicions aplicables a la
notificació i la publicitat de les adjudicacions dels contractes. En concret, quan
l’òrgan de contractació acorda l’adjudicació del contracte, cal notificar aques-
ta adjudicació a la resta de participants en la licitació. Sens perjudici d’aques-
ta previsió el mateix article afegeix, en el seu apartat 5, que l’òrgan de contrac-
tació comunicarà a tots els licitadors que ho sol·licitin, els motius pels quals
s’ha refusat la seva oferta, així com les característiques de la proposta de l’ad-
judicatari que hagin determinat l’adjudicació al seu favor. 
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Pel que fa a aquesta comunicació, no obstant, l’article 93.4 admet la possibili-
tat que es limiti la divulgació de determinada informació en supòsits taxats,
entre d’altres, quan aquesta divulgació pugui ser contrària a l’aplicació de la
legislació, a l’interès públic, als interessos comercials legítims d’empreses
públiques o privades, o pugui perjudicar la competència lleial entre aquestes
empreses.

D’acord amb la normativa reguladora sectorial correspon a l’òrgan de contrac-
tació decidir si determinada informació aportada per altres licitadors, que pot
en tot cas contenir dades de caràcter personal, s’ha de posar a disposició dels
participants en un concurs públic, de conformitat amb l’article 93 esmentat i
valorar, així mateix, si aquest accés a informació de tercers és contrari a la legis-
lació vigent o pot perjudicar interessos legítims de tercers.

Cal entendre doncs, que la normativa que regula la contractació administrativa
preveu determinats drets d’informació dels licitadors no adjudicataris a fi de
reconèixer uns instruments per a la garantia de la transparència d’un procedi-
ment de concurrència competitiva. D’aquesta manera la normativa sectorial
defineix específicament i expressament la finalitat que empararia, si és el cas,
la comunicació de dades de caràcter personal. Hem vist, però, que correspon
en primer lloc a l’òrgan de contractació apreciar quina és la documentació a la
qual han de tenir accés els licitadors no adjudicataris i quins són els límits que
la resta de normativa vigent pugui imposar a aquesta divulgació. 

En segon terme, i com a recomanació, seria convenient que els criteris d’ac-
cés a la documentació presentada pels licitadors, a fi d’atendre tant els reque-
riments de la normativa de protecció de dades com altres interessos, ja siguin
comercials, industrials o drets de propietat existents, fossin concretats en la
mateixa convocatòria o en els plecs que han de regir la licitació, per tal que els
licitadors poguessin conèixer a priori  els drets d’informació que poden exercir
en relació amb la documentació presentada pels altres així com, informar-los
de quina documentació podrà pública o de lliure accés a tercers interessats o
d’altres, si escau. D’aquesta manera, el participant en un concurs públic podrà
saber quines són les condicions de publicitat o d’accés a determinada docu-
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mentació de tipus comercial o industrial, que en molts supòsits podrà com-
prendre dades de caràcter personals dels seus membres o treballadors, i
conèixer d’avançada les normes del procediment en relació amb aquesta
matèria i només serà necessària la interpretació de l’òrgan de contractació o
consultiu en matèria de contractació administrativa, per aquells casos que
plantegin dubtes d’interpretació.”

La consulta es va resoldre en el sentit de considerar que l’accés a determina-
des dades personals podria ser pertinent, a l’empara de la normativa regulado-
ra de la contractació administrativa, quan l’accés a la documentació presenta-
da per altres licitadors sigui en garantia per a la transparència del procediment
de licitació o de la concurrència pública entre els licitadors apreciada per l’òr-
gan competent en matèria de contractació administrativa. L’exigència de la
normativa de protecció de dades personals és que en tot cas, les dades comu-
nicades no es podran destinar a cap altra finalitat que no quedi compresa en
l’àmbit definit. En qualsevol cas, pot ser una altra solució a la qüestió planteja-
da que en el plec de la convocatòria de la licitació corresponent hi consti, d’una
banda, la previsió de la possibilitat de comunicar les dades als altres licitadors
en casos que això estigui justificat per la necessitat de la transparència del pro-
cés, o bé, d’una altra banda, l’anonimització de determinada informació perso-
nal. 

Comunicacions entre administracions públiques
En relació amb les comunicacions de dades personals entre diferents adminis-
tracions o interconnexions de bases de dades,  es va sol·licitar el parer de
l’Agència en relació amb la cessió de dades dels ajuntaments a associacions
de propietaris i a associacions administratives de cooperació que es constituei-
xin per participar en el procés de l’execució i gestió del plantejament urbanís-
tic. 

La resolució de la consulta exigia l’anàlisi previ de la naturalesa jurídica de les
associacions administratives de cooperació i una valoració doble segons es
cedeixin les dades a associacions privades o a entitats de naturalesa adminis-
trativa. Així mateix, la consulta requeria considerar per a quina finalitat eren
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sol·licitades aquestes dades: si eren sol·licitades per a l’exercici de funcions
assignades en el si del procediment urbanístic o si es tractava de destinar-les
a finalitats diferents, d’índole particular. 

En aquest marc, es va considerar que la normativa no empara l’accés a dades
personals de les quals disposa un ajuntament, perquè una associació de pro-
pietaris adreci informació privada, faci comunicacions d’informació cultural o
relativa a activitats d’oci i que la pròpia associació ha de disposar de les dades
dels seus associats per poder exercir les activitats que li corresponen, com a
associació de propietaris. De la mateixa manera, si les dades personals sol·lici-
tades han de ser destinades per part de l’associació de propietaris a finalitats
urbanístiques han de sotmetre’s al règim general de l’article 11 de la LOPD. 

Respecte de la cessió de les dades personals a l’associació administrativa de
cooperació es va considerar: 

“En relació amb el segon bloc de consultes plantejades, cal analitzar l’empara-
ment de la comunicació de les dades personals dels titulars de les parcel·les
incloses en una unitat d’actuació en el supòsit que l’associació de propietaris
es constituís en associació administrativa de cooperació a l’empara de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme i normativa de desenvolupament o en ter-
mes generals, l’anàlisi de les cessions de dades entre l’Administració Local
actuant i aquestes entitats urbanístiques col·laboradores. D’acord amb l’article
117 de la Llei d’urbanisme les associacions administratives de cooperació es
constitueixen mitjançant document públic i adquireixen personalitat jurídica
quan s’inscriuen en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la
Direcció General d’Urbanisme. L’article 133 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, assenyala la possibilitat que tenen els propietaris de constituir
associacions administratives de cooperació amb la finalitat de col·laborar en
l’execució de les obres d’urbanització i de redactar el projecte de reparcel·lació. 

Aquesta llei ha estat desenvolupada, en compliment de la disposició final quar-
ta, apartat segon, pel Decret 287/2003, de 4 de novembre, que regula en la
Secció cinquena del Capítol V, l’Estatut de les entitats urbanístiques col·labora-
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dores. Els articles 42 i següents han estat dictats en desplegament dels articles
117 i 133, per al supòsit que ens ocupa, de la Llei d’urbanisme. L’Estatut de
les entitats urbanístiques col·laboradores concreta, entre d’altres aspectes, la
naturalesa, les funcions de les associacions administratives, els drets dels seus
membres i el procediment de constitució.

D’acord amb aquest règim normatiu, l’Ajuntament (...) haurà de donar accés a
l’associació administrativa de cooperació a aquella informació necessària per
participar en el procés urbanístic d’acord amb les funcions que li atribueix la
normativa a la qual hem fet referència. Si aquesta informació necessària per al
compliment de les funcions, d’acord amb els estatuts que s’aprovin de l’asso-
ciació administrativa de cooperació, comprèn dades personals dels propietaris
de les parcel·les incloses en la Unitat d’Actuació, aquestes es comunicaran úni-
cament i exclusivament per a l’exercici d’aquestes funcions de col·laboració en
l’execució de les obres i per a cap altra finalitat. Aquestes dades personals
podran ser tractades amb exclusivitat per a aquesta finalitat i inclouran dades
identificatives, econòmiques o altres, sempre i quan, d’acord amb el que ja
hem esmentat, siguin imprescindibles per al compliment de les funcions que li
encomana la normativa vigent a l’entitat urbanística. 

És convenient, en aquest punt, que l’Ajuntament (...) i l’associació administra-
tiva de cooperació complementin un document de relació que estableixi
expressament aquest particular i puntual accés a la informació de l’Ajuntament.
Aquest document de relació pot instrumentar-se amb la signatura d’un docu-
ment ad hoc o amb la inclusió d’un clausulat addicional que precisi els termes
de la cessió de les dades si ja existeix un document que reguli les relacions
entre l’Ajuntament i l’entitat urbanística de col·laboració. 

D’acord amb tot l’esmentat, el cessament de les finalitats que legitimen l’accés
a les dades de caràcter personal implica el cessament en el tractament de les
dades. Així mateix, aquestes dades no podran ser utilitzades per cap altra enti-
tat, que tingui una personalitat jurídica diferent, ni per cap altre tipus d’activitats
que no sigui en exercici de les funcions urbanístiques que li corresponguin. Les
dades personals a les quals tingui accés l’associació administrativa de coope-
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ració, en ocasió de la seva participació en el procés de gestió urbanística, no
podran ser ni cedides ni utilitzades per l’associació privada.”

Un altre supòsit fou plantejat en relació amb la legitimitat de la cessió de les
dades personals de tipus acadèmic que resulten d’un procés d’avaluació dut
a terme per una entitat pública competent en matèria educativa. Els resultats
dels processos d’avaluació són requisits necessaris per a la participació en els
processos selectius de diverses places de les universitats públiques. La con-
sulta fou plantejada en relació amb la possibilitat de comunicar directament a
les universitats públiques catalanes els resultats dels processos d’avaluació
sense el consentiment exprés dels participants. 

Per a l’estudi d’aquest supòsit es va analitzar, en primer lloc, quin consentiment
havien prestat els sol·licitants de les avaluacions i si aquest emparava la comu-
nicació a les universitats, que no eren part del procediment. Així, per a la reco-
llida i el tractament de dades identificatives i acadèmiques per a la seva avalua-
ció per part d’una administració pública competent en matèria educativa, el
consentiment és tàcit i prestat a l’empara de l’article 6.2 de la LOPD, que exi-
meix del consentiment inequívoc de l’afectat quan les dades es recullin per les
administracions per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seves
competències. 

En canvi, perquè els resultats del procés d’avaluació puguin ser comunicats a
les universitats catalanes caldria que aquestes dades fossin necessàries, perti-
nents i adequades per atendre una finalitat legalment atribuïda, atès que la
transferència de tots els resultats d’aquelles persones que s’han sotmès a l’a-
valuació i n’han obtingut resultats favorables o desfavorables no és necessària
per a la selecció i contractació de professorat docent, ja que només seria
necessària la informació relativa als concursants a places docents vacants. 

La petició de les universitats públiques catalanes no va esmentar en concret
per a quina finalitat volien tenir accés als resultats d’aquestes avaluacions de
manera que no s’evidenciava l’exercici de cap competència pròpia de les uni-
versitats com a fonament de la comunicació. Així es va  considerar: 
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“D’altra banda, cal considerar que les universitats públiques ja accedeixen a
aquestes dades en un moment diferent legalment previst atès que la normati-
va reguladora, en la mesura que preveu l’informe previ i l’acreditació de recer-
ca i de recerca avançada com a requisits de participació per ser admès als pro-
cessos selectius que les universitats convoquen per accedir com a catedràtic
o professor agregat o com a professor col·laborador o lector, respectivament.
L’accés a aquestes dades per part de les universitats convocants està especí-
ficament previst en un moment posterior a l’acabament dels esmentats proces-
sos d’acreditació i d’informe i és justament un altre procés en el qual la comu-
nicació de les dades per part del seu titular és tàcitament consentida en el
moment en què presenta la sol·licitud per participar en el procés selectiu
corresponent. 

Aquest és el flux de la informació que la normativa vigent estableix de les dades
acadèmiques o curriculars de les persones que en una primera fase, sol·liciten
l’acreditació o l’informe ,i en una segona, sol·liciten participar en un procés
selectiu a les universitats públiques de Catalunya i d’acord amb aquest marc
normatiu, no existeix una finalitat legalment atribuïda que empari la comunica-
ció de tots els resultats dels processos a totes les universitats. 

Si la participació en el procés d’acreditació de recerca i d’informe (..) depèn de
la voluntat de l’interessat, de la persona que vol sotmetre’s a aquesta avalua-
ció, per respectar el marc legal existent i la seva pròpia autonomia, aquests
interessats o afectats, els titulars de les dades han de consentir expressament
que la comunicació del resultat de les mateixes sigui conegut per les adminis-
tracions que poden ser destinataris de les mateixes en un procés selectiu pos-
terior. 

Específicament i per a les administracions públiques regeix també l’article 21
de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal que regula la
comunicació de les dades entre administracions públiques quan es tracta de
l’exercici de les mateixes competències o que versen sobre les mateixes matè-
ries, sense la necessitat que sigui requerit el consentiment del titular. (...). No hi
ha, en aquest marc normatiu, una atribució explícita de funcions que legitimin
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un accés generalitzat a les dades de les persones que han participat en els pro-
cessos (..). De la mateixa manera, i respecte a d’una petició concreta o respec-
te a un nombre puntual de persones (...) podria ser legítima, quan aquests par-
ticipin o siguin objecte d’alguna actuació específica per part de les universitats
públiques feta a l’empara d’alguna atribució legal de funcions.

Així mateix,  d’acord amb l’esmentat article 21 de la Llei orgànica, tampoc és
necessari el consentiment previ de l’afectat quan la comunicació de les dades
tingui per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històri-
ques, estadístiques o científiques. L’aprovació d’un programa de recerca o pla
estadístic en el marc de totes les universitats públiques catalanes per a dur a
terme un estudi concret podria, un cop analitzades les finalitats i l’abast, legiti-
mar una comunicació de dades personals de les persones que han participat
en aquests processos sempre i quan les finalitats històriques, estadístiques o
científiques quedessin degudament acreditades i documentades. La comuni-
cació de dades hauria de regular-se en el corresponent document amb una
enumeració de les finalitats, l’abast, les mesures que cal adoptar i les obliga-
cions de les parts. 

Atès doncs, que no hi ha una habilitació legal que prevegi la comunicació dels
resultats del procés d’acreditació i d’informe previ a les universitats públiques i
que en el moment de recollida de les dades no s’ha previst un consentiment
inequívoc per part dels seus titulars, no resta emparada la tramesa conjunta de
les dades que resolen aquests procediments administratius. 

No es pot desconèixer que la cessió inconsentida de les dades de les perso-
nes és una mesura excepcional que fa cedir un dret fonamental (l’autodetermi-
nació informativa) dels particulars davant uns interessos generals, que és l’e-
xercici per part de les administracions públiques de les funcions que li corres-
ponen, sempre i quan la normativa reguladora o l’atribució competencial així ho
hagin reconegut.”

Finalment, en relació amb aquest supòsit plantejat, es va analitzar també si el
procés d’avaluació de referència constituïa un procés de concurrència compe-
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titiva o si estava sotmès a algun requisit de publicitat que legitimés o establís
algun accés als resultats de tipus general. Tot i així, la normativa reguladora dels
processos establia com a forma de comunicació dels resultats, la notificació
individual sense que per cap altra exigència fos necessària la publicitat en tau-
ler d’anuncis o en un diari oficial. Així doncs, atès que no es tracta d’un proce-
diment de concurrència competitiva, es va considerar que no era un procedi-
ment sotmès a una publicitat o transparència obligatòria que exigís una comu-
nicació a terceres parts, d’acord amb el marc regulador existent i que, en tot
cas, seria necessària la declaració d’un interès públic a atendre per part d’una
norma que fes indispensable el coneixement públic dels resultats de l’avalua-
ció. 

En darrer terme, pel que fa referència a dictàmens que han versat sobre el tema
de les comunicacions de dades personals entre administracions públiques, cal
esmentar el dictamen emès en relació amb una consulta formulada per part
d’una administració pública competent en matèria tributària sobre les comuni-
cacions de dades tributàries a una altra administració per raó de les competèn-
cies inspectores i sancionadores que hi té reconegudes. La consulta versava
sobre la interpretació que conforme el règim de protecció de les dades perso-
nals calia fer de l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tri-
butària, respecte de l’article 25 de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la dis-
ciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris. 

Per a la resolució de la consulta, en primer lloc, es va analitzar la naturalesa i la
protecció de les dades tributàries: 

“Els tractaments de dades tributàries es troben subjectes a l’aplicació del sis-
tema tributari i a la lluita contra el frau fiscal. D’acord amb el principi de finali-
tat, les dades personals contingudes en aquests fitxers únicament poden ésser
utilitzades per a la gestió, liquidació, comprovació, inspecció, investigació i
recaptació dels tributs. Els fitxers de l’Administració tributària són dels més
importants de què disposa l’administració, pel volum de població que abasta i
per la varietat d’informació de que disposa. És per això que la pròpia Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributaria (LGT) obliga a totes les autori-
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tats i funcionaris que coneguin aquestes dades al més escrupolós sigil, la
infracció del qual es considera com a falta disciplinària molt greu i amb inde-
pendència d’altres responsabilitats que es poden derivar. Les dades, informes
o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en el desenvolupament
de les seves funcions tenen caràcter reservat. 

No obstant això, la LGT, preveu a l’article 95 els supòsits en que és possible
cedir les dades de caràcter personal de què disposa aquesta administració tri-
butaria per a l’exercici de les seves funcions. Es tracta d’una previsió legal que
d’acord amb la LOPD habilita a la cessió de dades a d’altres administracions
sense el consentiment previ del seu titular. 

En síntesi, d’acord amb l’esmentat precepte 95 de la LGT, els supòsits en què
procedeix la cessió de dades sense el previ consentiment de l’afectat consis-
teixen en: cessió de dades entre diferents administracions tributàries; la cessió
per atendre altres finalitats ja sigui les relacionades amb l’àmbit fiscal, contra el
frau en l’obtenció d’ajuts públics, contra el frau en la cotització i recaptació de
les quotes del sistema de la Seguretat Social o bé en la recaptació de recur-
sos públics no tributaris; i també es preveu la cessió a destinataris específics
com són els òrgans jurisdiccionals i el Ministeri Fiscal (en la investigació de
delictes no perseguibles únicament a instància de la persona agreujada, per a
l’execució de resolucions judicials fermes o bé en la protecció de drets dels
menors); les Comissions Parlamentàries; el Tribunal de Comptes; el Servei
Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions
Monetàries i la Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del
Terrorisme. 

Llevat d’aquests supòsits, l’article 95 de la LGT determina que la col·laboració
amb les administracions públiques per al desenvolupament de les seves fun-
cions requereix la prèvia autorització dels obligats tributaris als quals es referei-
xin les dades subministrades.”

En segon lloc, es va considerar quina era la regulació sectorial  per a l’exercici
de la funció inspectora que correspon en aquest àmbit i es va fer en els
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següents termes: 

“D’altra banda, la normativa sobre ... preveu per a l’exercici de la seva funció
inspectora la possibilitat d’accedir a informació de què disposin les administra-
cions públiques per esbrinar les circumstàncies que són objecte d’investigació.
Així la Llei catalana 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de
defensa dels consumidors i dels usuaris, preveu que els òrgans corresponents
de les administracions públiques, organismes autònoms, empreses públiques,
entre d’altres supòsits, han de lliurar, quan siguin requerits per l’Administració
actuant, la informació que se’ls sol·liciti (article 25.4 de l’esmentada Llei
1/1990, de 8 de gener).

Amb aquesta previsió legal es podria interpretar que també està legitimada la
cessió de dades tributàries quan es requereixen per altres administracions
públiques, com en aquest cas la competent en matèria de ..., per a la finalitat
d’esbrinar fets i circumstàncies rellevants en l’exercici de la seva funció inspec-
tora.

Tanmateix, la pròpia Llei 1/1990, de 8 de gener, preveu que els inspectors, en
l’exercici de llurs funcions, puguin accedir directament a la documentació de
les empreses que inspeccionen que els sigui necessària (article 25.1 de la Llei
1/1990, de 8 de gener). També s’estableix la obligació que les persones físi-
ques o jurídiques subministrin qualsevol classe d’informació, exhibeixin la
documentació i permetin la presa de mostres, etc. que els sigui requerida (arti-
cle 26 de la Llei 1/1990, de 8 de gener).

Per tot això, és rellevant analitzar en aquest cas, si una previsió de cessió de
dades sense consentiment establerta en termes tan amplis habilita adequada-
ment aquesta comunicació de dades tributàries a una altra administració, la
finalitat de la qual no està relacionada amb la matèria tributària, des de la pers-
pectiva de la limitació que pot comportar en l’exercici d’un dret fonamental com
és el de la protecció de les dades de caràcter personal, quan a més l’adminis-
tració actuant disposa de mecanismes propis de recerca de la mateixa.”
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Així, es va resoldre que les cessions de les dades tributàries previstes per la
norma tributària han de ser interpretades restrictivament, en la mesura que les
excepcions al consentiment previ del titular de les dades són actuacions que
limiten el dret fonamental i exclouen de l’àmbit de decisió dels titulars de les
dades personals rellevants aspectes que els afecten. S’entén que el recurs a la
informació tributària ha de tenir caràcter subsidiari i només s’ha d’utilitzar en
defecte de qualsevol altra font. Es important tenir en compte que per a l’exer-
cici de les funcions inspectores l’administració competent ja disposa de meca-
nismes per a l’obtenció de la informació que li pertoqui. En relació amb el degut
respecte als principis de protecció de dades l’obtenció de les dades obtingu-
des per a una  finalitat com és la tributària pot esdevenir crítica si després es
cedeixen per a una altra finalitat. 

Cessions de dades al Poder Judicial 
La darrera de les consultes a les quals farem referència, es va plantejar per part
d’un centre sanitari català, en relació amb les cessions de dades de la salut als
jutges i tribunals. El centre plantejava dubtes en relació amb quines són les
dades a comunicar, quin és el pes del deure de secret professional i el dret a
la confidencialitat de les dades de salut del pacient i quines són les obligacions
legals del centre sanitari en aquest sentit. En el dictamen s’analitza el règim
específic que tenen les dades de salut atesa la seva condició de dades sensi-
bles, regulat a l’article 7 i 8 de la LOPD, i l’excepció que contempla l’article
11.2.d) de la mateixa llei en relació amb la comunicació de dades als jutges o
tribunals, i es declara la legitimitat d’aquestes comunicacions d’informació
sempre i quan les peticions que formulin els òrgans del poder judicial no des-
coneguin els principis de qualitat i de finalitat que defineixen el dret fonamental
a la protecció de dades. En aquest sentit varem considerar que: 

“És necessari doncs, que la petició d’informació personal per part del jutge o
tribunal sigui d’acord i per a un supòsit concret, en què les dades siguin neces-
sàries, pertinents i adequades, i la petició d’informació personal s’ha de fer prè-
via ponderació d’aquests requisits per part del jutge o magistrat. No hem de
desconèixer que la cessió inconsentida de les dades del pacient és una mesu-
ra excepcional que fa cedir, per atendre a interessos constitucionals, un dret
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fonamental (l’autodeterminació informativa) dels particulars davant  la necessà-
ria col·laboració amb el poder judicial a fi de garantir l’exercici de les funcions
que li corresponen. 

La Constitució Espanyola preveu a l’article 118 l’obligació de prestar la
col·laboració als jutges i tribunals que requereixin en el curs del procés i en l’e-
xecució d’allò que resolguin. Queda constitucionalment reconegut el deure de
col·laboració amb els jutges i tribunals per a la resolució dels assumptes que
els ocupen i són d’altres disposicions legals les que articulen aquesta obligació
de col·laboració (article 469 de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial).

Però s’ha de tenir en tot moment present que l’autodeterminació informativa
s’insereix en l’article 18.4 de la Constitució Espanyola i que amb el reconeixe-
ment d’aquest dret com a dret fonamental de les persones se li atribueix el
nivell de protecció i les garanties inherents a aquests drets i el caràcter de valor
inspirador de l’ordenament jurídic. Així la prestació de la col·laboració als jutges
i tribunals ha de ser respectuosa amb aquest dret fonamental i s’ha de fer una
interpretació integradora d’ambdós béns constitucionalment protegits, de
manera que la cessió de les dades personals al jutge o magistrat no vulneri el
dret a la protecció de dades del pacient. Entenem doncs, que el jutge o magis-
trat, que apareix com a únic òrgan legitimat per a cursar aquesta petició, ha de
motivar i concretar amb precisió quina és la informació necessària i pertinent
que ha d’aportar el cedent, garantint-li d’aquesta manera, tant al cedent com
al titular de les dades, que no es vulnera amb la comunicació el dret del pacient
a la protecció de les seves dades i la confidencialitat de la informació.”

Així mateix, s’entra a considerar els requeriments de la normativa específica
sanitària, en concret el que assenyala la Llei catalana 21/2000, de 29 de des-
embre, sobre drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i
la Llei bàsica 41/2002, de 14 de novembre, reguladora de l’autonomia del
pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica,
en relació amb els usos de la història clínica per finalitats judicials. En concret: 

“És la regulació que estableix la Llei bàsica 41/2002, de 14 de novembre, regu-
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ladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informa-
ció i documentació clínica, la que concreta l’ús de la història clínica per finali-
tats judicials i ho fa en els següents termes a l’apartat tercer de l’article 16: 

“L’accés a la història clínica amb finalitats judicials (…) es regeix pel que dispo-
sen la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i la
Llei general 14/1986, de sanitat, i altres normes d’aplicació en cada cas.
L’accés a la història clínica amb aquestes finalitats obliga a preservar les dades
d’identificació personal del pacient, separades de les de caràcter clinicoassis-
tencial, de manera que com a regla general quedi assegurat l’anonimat, llevat
que el pacient mateix hagi donat el seu consentiment per no separar-les. Se
n’exceptuen els casos d’investigació de l’autoritat judicial en què es consideri
imprescindible unificar les dades identificatives amb les dades clinicoassisten-
cials, en els quals cal atenir-se al que disposin els jutges i tribunals en el pro-
cés corresponent. L’accés a les dades i els documents de la història clínica
queda limitat estrictament a les finalitats específiques de cada cas.” 

S’introdueix la finalitat específica de cada cas com a element de valoració vin-
culant tant pel jutge o tribunal com pel facultatiu que hagi de donar l’accés a la
informació i es reafirma el caràcter restrictiu i subsidiari d’aquest accés a les
dades de caràcter personal, en tant que és una excepció a la regla general que
exigeix l‘anonimització de la informació si no hi ha el consentiment del pacient.
L’accés a la informació personalitzada ha de ser valorat pel jutge com a recurs
imprescindible per disposar de les dades necessàries per a la resolució del cas
i, tal i com s’encarrega de recordar el darrer punt d’aquest article, les dades
només podran ser utilitzades per a les finalitats específiques de cada cas. La
normativa sanitària, doncs, introdueix també el principi de finalitat com a límit a
l’accés i l’ús de la informació continguda en la història clínica. 

Sempre que hi hagi la possibilitat de practicar la prova mitjançant la petició d’in-
formes mèdics pericials caldrà recórrer a aquesta mesura, en tant que és
menys intrusiva pel dret a la protecció de les dades del pacient i per la garan-
tia de confidencialitat de la informació relativa a la salut de les persones. Una
mostra més d’aquest caràcter subsidiari que ha de tenir l’accés a les dades de
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caràcter personal és la normativa que regeix en relació amb l’accés per part de
jutges i tribunals a les dades econòmiques de l’administració tributària, recolli-
da expressament a l’article 113.1 de la Llei General Tributària que concreta
quan es podrà procedir a l’accés d’aquesta informació un cop ponderats els
interessos públics i privats afectats.  

Citem part del dictamen elaborat a Madrid el 26 de novembre de 1997 pel
Grup d’experts en Informació i Documentació Clínica, promogut per la
Subsecretaria de Sanitat i Consum del Ministeri de Sanitat i Consum, en el qual
s’esmenten també límits que cal considerar en tot cas abans de permetre l’ac-
cés a la informació relativa a la salut del pacient, posant-se de manifest que la
informació requerida per jutges i tribunals no pot ser genèrica ni il·limitada:

“el acceso a la información clínica de una persona debe justificarse por moti-
vos de la asistencia sanitaria del titular de la misma; cualquier otro motivo de
acceso a esta información debe tener un carácter excepcional y restringido,
estar convenientemente motivado y responder a un interés legítimo suscepti-
ble de protección. La ley debe especificar y regular suficientemente estos posi-
bles supuestos que, como mínimo, deben alcanzar a los de investigación y
docencia, salud pública, inspección sanitaria, y de uso legal por la
Administración de Justicia, velando en cualquier caso porque su utilización sea
la estrictamente necesaria, orientada a los datos concretos que estén relacio-
nados con el motivo del acceso legalmente permitido y manteniendo el carác-
ter reservado de los mismos.”

En el mateix sentit, fem esment finalment, al Conveni relatiu als Drets Humans
i a la Biomedicina, aprovat el 19 de novembre de 1996 i ratificat per Espanya
el 23 de juliol de 1999 que estableix el caràcter privat de les informacions rela-
tives a la salut de les persones i concreta, a l’article 26, quines restriccions es
poden exercir en relació amb els drets reconeguts en el conveni, en els
següents termes:

“1. El ejercicio de los derechos y las disposiciones de protección contenidos en
el presente Convenio no podrán ser objeto de otras restricciones que las que,
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previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad demo-
crática, para la seguridad pública, la prevención de las infracciones penales, la
protección de la salud pública o la protección de los derechos y libertades de
la demás personas.”

A continuació farem referència a tres consultes més plantejades a l’Agència, en
concret en relació amb la cancel·lació de les dades que integren els fitxers o
tractaments de les administracions públiques versus el principi de conservació
de la documentació administrativa, en relació amb la figura de l’encarregat del
tractament de fitxers públics i, finalment, una consulta plantejada per una enti-
tat privada en relació amb l’ús de les càmeres de videovigilància per part de
particulars en establiments de la seva propietat. 

Consultes en relació amb la cancel·lació de les dades 
de caràcter personal
La consulta va ser plantejada per part d’una administració i sol·licitava l’anàlisi
integrat del dret a la protecció de les dades de caràcter personal i la normativa
sectorial relativa a l’arxiu i la conservació de la documentació pública. El dubte
plantejat requeia en el criteri d’aplicació, en termes generals, per atendre el dret
a la cancel·lació de les dades personals un cop hagin deixat de ser necessà-
ries o pertinents per a la finalitat per la qual varen ser obtingudes d’acord amb
l’article 4.5 de la LOPD i les estipulacions de la Llei catalana 10/2001, de 13 de
juliol, d’arxius i documents públics. Per a la interpretació de les normes esmen-
tades es va tenir en compte les particularitats aplicables als fitxers de dades de
caràcter personal de les administracions públiques, que comprèn en molts
supòsits, veritables excepcions a allò establert com a regla general: 

“La utilització de dades personals per part de les administracions públiques es
justifica per atendre finalitats que estan relacionades amb la consecució d’un
interès públic, la qual cosa dóna lloc a la limitació d’alguns drets dels seus titu-
lars, com és el cas del dret de cancel·lació. Aquesta limitació a la cancel·lació
de les dades personals de la qual disposen les administracions públiques es
pot deduir  del propi article 16.3 de la  Llei orgànica 15/1999, de 13 de des-
embre, de protecció de dades de caràcter personal, que reconeix el dret de
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rectificació i cancel·lació i que estableix, entre d’altres excepcions, la conserva-
ció de les dades a disposició de les administracions públiques.

Així, en principi, per a les administracions públiques el dret a la cancel·lació de
les dades personals resta excepcionat per tal de permetre la conservació de
les dades d’aquests ens en atenció a la rellevància pública de la seva activitat.
Un exemple d’això el trobem en la regulació dels fitxers de les forces i cossos
de seguretat on s’especifica  per a quan les finalitats de la recollida de les
dades són administratives, que aquestes siguin objecte de registre permanent,
a diferència de les que tenen per objecte atendre a finalitats policials consis-
tents en la prevenció d’un perill real per a la seguretat pública o per a la repres-
sió d’infraccions penals on si procedeix el dret de cancel·lació quan no siguin
necessàries per a les investigacions que n’han motivat l’emmagatzematge (arti-
cle 22.1 i 22.4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal).

La decisió administrativa consistent en conservar certs documents que conte-
nen dades personals, ja sigui per tenir constància de fets que si s’eliminen
poden perjudicar a tercers o bé pel seu valor històric o altra rellevància, certa-
ment limita el dret a la cancel·lació per atendre el principi general aplicable a
l’Administració pública que ha determinat la obligació legal de la conservació
de la documentació pública.

D’acord amb això, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents públics
no contradiu allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, en relació amb el dret de cancel·lació
de les dades de caràcter personal, sinó que desenvolupa una de les previsions
sobre la conservació de la documentació pública en mans de les administra-
cions públiques que ja està habilitada a la pròpia Llei orgànica de protecció de
dades.”

Amb caràcter general es considera doncs, que la normativa reguladora dels
arxius públics i la selecció i conservació de la documentació pública constitueix
un règim específic vigent, aplicable a la documentació de les administracions
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públiques atesa la rellevància pública de la seva activitat. La conservació de la
documentació pública és una excepció, prevista a la Llei orgànica mateixa,
com a un límit al dret de cancel·lació de les dades personals, establerta per
atendre altres finalitats d’interès comú, com ara la constitució del patrimoni
documental de Catalunya i les finalitats històriques i científiques a les quals
poden servir aquests documents i les dades personals que contenen. 

Consulta relativa a la figura de l’encarregat del tractament en l’exercici
de competències municipals
La consulta es va plantejar en relació amb la destinació final del fitxer d’usuaris
d’un servei de subministrament d’aigües d’una empresa privada concessionà-
ria del servei públic d’aigües d’un ajuntament un cop la concessió administra-
tiva s’havia exhaurit. D’acord amb la normativa de protecció de dades es va
entendre que l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigües
tenia la condició d’encarregat del tractament, ja que duia a terme la prestació
del servei per compte de l’ajuntament. Així es va considerar: 

“El concessionari del servei públic de subministrament d’aigua, pel que fa refe-
rència a les dades personals tindria la consideració d’encarregat del tractament
ja que és un subjecte que està realitzant un tractament de dades personals per
compte d’un tercer, en aquest cas l’Ajuntament de (...), d’acord amb allò esta-
blert a l’article 12.1 i 12.2 de la LOPD. Per tant, en la formalització de la con-
cessió s’hauria d’haver previst un apartat relatiu a aquests aspectes relatius a
la protecció de les dades personals com ara: la utilització per a l’exclusiva fina-
litat de la prestació del respectiu servei públic, no comunicar-les a terceres per-
sones, no conservar-les més enllà de la prestació del servei estipulat al con-
tracte i les corresponents mesures de seguretat.

Una vegada la concessió s’extingeix o es revoca, les dades es retornen al seu
titular, en aquest cas a l’Ajuntament, o bé es destrueixen, segons el cas, atès
allò disposat a l’article 12.3 de la LOPD.

Atès que, tal i com s’esmenta en la petició d’informe, aquest servei públic de
subministrament d’aigua es gestionava per l’empresa privada (...) en règim de
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concessió, cal entendre que pel que fa referència a l’aspecte relatiu al tracta-
ment de les dades personals necessàries per  la seva gestió, s’hauria d’haver
previst en la corresponent formalització de l’encàrrec d’aquest subministra-
ment. Malgrat que per les dates de l’encàrrec de l’explotació (...) aquesta ins-
titució de l’encarregat del tractament no estava prevista.”

La consulta va ser resolta amb la consideració que la responsabilitat del fitxer
d’usuaris del servei de subministrament d’aigües de l’ajuntament, encara que
aquest hagués estat gestionat durant anys per virtut de concessió administra-
tiva per una empresa privada, requeia en el propi ajuntament i que per tant, un
cop exhaurida o resolta la concessió, aquest fitxer havia de ser retornat al res-
ponsable al qual li corresponia decidir la gestió directa, indirecta o la destruc-
ció del seu contingut, segons fos pertinent. 

Consultes en relació amb l’ús de càmeres de videovigilància per part
d’entitats privades
Finalment farem referència a una consulta formulada per una entitat particular
en relació amb la legitimitat o règim aplicable a l’ús de videocàmeres per part
de d’entitats privades per motius de seguretat. Per a l’anàlisi del supòsit plan-
tejat es va tenir en compte, a banda de la normativa de protecció de dades,
l’existència de normativa sectorial com ara la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’a-
gost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos
de seguretat en llocs públics i el Decret, en l’àmbit de Catalunya, 134/1999, de
18 de maig, que regula l’autorització i l’ús de les càmeres i altres dispositius per
captar i gravar imatges i sons en llocs públics, així com la seva custòdia i la
destinació de les gravacions obtingudes mitjançant aquests aparells, però cap
de les dues normes esmentades preveu una regulació del seus usos per part
de particulars en dependències privades. Així mateix, la normativa reguladora
de la seguretat privada, en concret, el Reial decret 2364/1999, de 9 de desem-
bre, preveu la utilització d’aquests dispositius per part d’entitats privades que
tenen per objecte la vigilància i la seguretat, tot i que no en preveu un règim
detallat d’utilització per part d’altres particulars quan no siguin empreses de
seguretat privada. 
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En aquest context i tot i la manca de normativa específica que reguli la utilitza-
ció de videocàmeres per entitats privades o particulars per a usos privats, des
de l’Agència es va considerar: 

“Certament, les dades relatives a persones físiques identificades o identifica-
bles, constituïdes per imatge i so, són dades personals d’acord amb allò esta-
blert a l’article 3. a) de la LOPD i l’article 1, punt 4 del Reial decret 1.332/1994,
de 20 de juny, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la LOPD. El
principi de proporcionalitat en la utilització d’aquests sistemes, analitzant la ido-
neïtat respecte als fins perseguits, i la proporcionalitat de les mesures relatives
al tractament de les dades (retenció de les imatges i terminis), a més de la
deguda informació als interessats sobre la utilització d’aquestes instal·lacions
seran elements indispensables pervalorar la legitimitat de l’actuació.

D’altra banda, la captació d’imatges, amb conservació o no de les mateixes,
és una operació o procediment tècnic que s’inclou dins el concepte de tracta-
ment de dades d’acord amb allò establert a l’article 3.c) de la LOPD.

El tractament de dades personals requereix del consentiment previ de l’afectat
i el deure d’informar d’aquest tractament als afectats (articles 5 i 6 de la LOPD)
a més de l’oportuna declaració i registre d’aquests tractaments a l’autoritat de
control competent. D’aquesta manera els tractaments de dades consistents en
la captació d’imatges per videocàmeres, en ésser comunicats a una autoritat
independent, es podria supervisar que disposen de les precaucions i garanties
que aquests sistemes han de tenir.”

D’aquesta manera, hem analitzat sumàriament les principals consideracions de
l’Agència en relació amb les consultes que li han estat plantejades formalment.
Resta ara entrar a analitzar altres àmbits en relació amb els quals també ha
estat sol·licitat el parer, la col·laboració o l’assessorament jurídic de l’Agència,
tot i que no han suposat l’elaboració formal d’un dictamen o d’un informe del
director. 
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5.4.3. Peticions d’informació o d’assessorament en matèria de protec-
ció de dades de caràcter personal 
Amb caràcter general, l’Agència presta assessorament o respon a peticions
d’informació que sol·liciten les administracions públiques o la ciutadania en
qüestions puntuals en matèria de protecció de dades que no es resolen amb
un dictamen o  informe sinó en reunions, converses o en documents de treball. 

Així, en l’àmbit de la Generalitat s’ha assessorat sobre el procediment de cre-
ació dels fitxers i sobre la tramitació de les disposicions de caràcter general de
creació, modificació o supressió de fitxers al Parlament, a l’Agència Catalana
de l’Aigua, a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, al Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció i al Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació, entre altres, i s’ha analitzat la responsabilitat dels fit-
xers en els supòsits de gestió indirecta dels serveis sanitaris d’atenció primària
per part del Departament de Salut mitjançant concessió administrativa. 

En els supòsits de gestió de serveis de les administracions públiques per part
d’entitats privades a través de contractes administratius, cal entendre que
majoritàriament el contractista esdevindrà encarregat del tractament per comp-
te de l’Administració i que un cop finalitzada la relació o extingit el contracte o
concessió, les bases de dades, fitxers o tractaments retornaran a
l’Administració responsable del servei o prestació corresponent. Així, el docu-
ment contractual que signin les parts, haurà d’incloure, a banda de la descrip-
ció de la prestació i del clausulat necessari per al desenvolupament de l’objec-
te contractual, els requisits exigits per l’article 12 de la LOPD. D’altra banda, si
l’antiguitat del contracte o de la concessió justificava que no s’haguessin incor-
porat les clàusules indicades, cal subscriure un document complementari o
annex que reguli aquestes qüestions per tal de complir amb la normativa vigent
en matèria de protecció de dades i establir d’aquesta manera la destinació de
les dades personals quan s’extingeixi la relació entre les parts.  

En termes generals, s’han plantejat alguns dubtes sobre si els organismes
autònoms de caràcter administratiu, les entitats públiques que sotmeten llur
actuació al dret privat, aquelles de caràcter industrial, comercial o financer o les
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empreses públiques regulades per l’Estatut de l’empresa pública catalana
tenen capacitat per aprovar una disposició de creació, modificació o supressió
de fitxers i cal indicar que, normalment i sense perjudici que es puguin produir
supòsits particulars o excepcions, caldrà que el conseller del departament de
relació o de vinculació aprovi la corresponent ordre de regulació dels fitxers,
d’acord amb el que disposa la disposició addicional tercera de la Llei 5/2002,
de 19 d’abril, de l’Agència. En tot cas, caldrà sempre analitzar si la norma de
creació de l’entitat autònoma o empresa pública li atribueix expressament
potestat reglamentària per aprovar les seves pròpies disposicions generals.
Aquestes consideracions són extensibles, a grans trets, als consorcis públics
constituïts per una o diferents administracions públiques i altres òrgans amb
competències sectorials, tot i que, en tot cas, caldrà una anàlisi detallada de la
normativa d’aplicació i les particulars funcions assignades a l’òrgan o entitat
que correspongui. 

Així mateix, i en relació amb els requeriments legals relatius a la cancel·lació de
els dades de caràcter personal, ja siguin aquelles emmagatzemades en suport
físic o aquelles que consten en suports electrònics, s’ha assessorat a la Direcció
General de Seguretat Ciutadana, especialment en atenció a les dades recollides
per a finalitats policials i tenint en compte llur règim particular, establert a l’article
22 de la LOPD. El règim de les dades personals que fan referència a infraccions
administratives també va ser analitzat a petició del Gabinet Tècnic del
Departament d’Interior en relació amb la informació relativa a persones a les quals
se’ls ha prohibit l’accés a sales de joc i pel que fa a la millor manera d’articular la
comunicació d’aquestes dades des del Departament als destinataris, tenint en
compte la rellevància que pren en aquest àmbit el requisit que les dades estiguin
actualitzades i responguin a la veracitat de la situació. 

A petició del Govern de la Generalitat i a través del Departament de Governació
i Administracions Públiques es va dur a terme una anàlisi sobre la distribució
competencial establerta a la LOPD, d’acord amb la interpretació que va fer la
Sentència del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de novembre, respecte
als tractaments i fitxers de titularitat privada; i a petició del Departament de
Salut es va col·laborar en l’anàlisi dels fluxos de dades personals que compor-
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ta la creació d’un Registre Nacional d’Instruccions Prèvies, que reculli la infor-
mació subministrada pels registres autonòmics de darreres voluntats, des de la
perspectiva de la protecció de dades de caràcter personal. 

Les consultes o peticions d’assessorament de les entitats locals han versat,
majoritàriament, sobre els accessos i comunicacions de dades personals,
sovint a petició de particulars, contingudes en les bases de dades tributàries i
cadastrals dels ajuntaments, en el padró municipal i les dades que consten al
cens electoral. Molts dels supòsits han requerit l’anàlisi concreta del cas o de
la petició plantejada i de la normativa específica d’aplicació, que respecte d’a-
questes qüestions, grans bases informatives dels ens locals, ja defineixen els
usos legítims, les comunicacions emparades per la Llei i els accessos per part
de particulars per raó de la finalitat perseguida. A l’apartat doctrinal d’aquesta
memòria s’analitza, amb més detall, el particular règim d’accés al padró muni-
cipal i d’algunes altres bases de dades que són titularitat dels ens locals. Altres
consultes plantejades pels ens locals recauen sobre la tramitació de les dispo-
sicions de caràcter general de creació, supressió i modificació dels fitxers i
sobre el procediment d’inscripció dels fitxers i tractaments en el Registre de
Protecció de Dades de Catalunya. 

Es va assessorar puntualment a l’Agència Local d’Ecologia Urbana de
Barcelona, en relació amb els accessos de dades que aquesta Agència reque-
ria per a l’exercici de les seves funcions d’estudi i d’assessorament en el diag-
nòstic i la planificació urbana, la recerca, la formació, la promoció i la divulga-
ció de les funcions de sistemes urbans en el procés cap a la sostenibilitat i
sobre el concepte de dades de caràcter personal que protegeix el reconeixe-
ment d’aquest dret fonamental. També en aquest àmbit, el Consorci Agència
per a l’avaluació de la qualitat ambiental va sol·licitar assessorament en relació
amb els accessos a dades personals de fitxers dels ajuntaments per a la rea-
lització d’estudis de qualitat ambiental en el procés d’elaboració del planteja-
ment urbanístic. 

Cal esmentar també la col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona a fi d’i-
dentificar la normativa vigent d’aplicació en matèria de protecció de dades i
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específicament en relació amb la protecció de les dades de salut arran d’un
projecte de recerca amb una universitat europea, per tal de garantir la legalitat
i l’emparament de la transferència de dades personals de salut entre l’Hospital
Clínic de Barcelona i la universitat de destinació. En concret, i a banda de la
normativa comunitària, que resultava d’aplicació atès que es tractava d’una
universitat d’un país de la Unió Europea, es va haver de tenir en consideració
la concurrència de la normativa sectorial sanitària que regula l’accés a la docu-
mentació clínica i l’ús que se’n pot fer. 

Finalment, es va procedir a l’estudi de l’esborrany d’Instrucció de l’Agencia
Española de Protección de Datos, sobre la publicació de les seves resolucions,
a fi de valorar les fórmules d’anonimització de les dades personals que cons-
ten en els actes administratius, per les quals es resolen els procediments san-
cionadors de l’Agencia Española, de conformitat amb la normativa vigent i d’a-
cord amb el que va establir la Llei 62/2003, de 30 de desembre, sobre mesu-
res fiscals, administratives i d’ordre social, que va modificar l’article 37 de
LOPD. 

En termes generals, alguns dels temes sobre els quals es plantegen més dub-
tes o peticions d’informació són: el règim de protecció de les dades sensibles,
especialment sobre les dades de salut, amb independència que constin regis-
trades en fitxers de centres públics o de centres privats; la difusió de dades a
través d’Internet; la comunicació de dades entre administracions públiques i la
seva habilitació legal; i en alguns casos la legitimitat de les formes de notifica-
ció o publicitat dels actes administratius de les administracions en taulers d’a-
nuncis o en publicacions. Així mateix, també es formulen considerables consul-
tes en relació amb el compliment dels requisits de publicitat i transparència que
la normativa preveu per a determinats procediments administratius i la seva
interpretació conforme la normativa de protecció de dades, en particular per
exemple, respecte de procediments de concurrència competitiva o per raó de
la transparència econòmica que regeix la comptabilitat pública. Finalment, des-
tacar les consultes relatives a la responsabilitat dels fitxers en el context de les
competències que s’exerceixen de forma delegada i les relatives als accessos
a la documentació pública i a la concurrència de la normativa que regula el pro-
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cediment administratiu i les exigències de la normativa de protecció de dades
personals.

5.4.4. Estudis i compilació de doctrina, jurisprudència i normativa en
matèria de protecció de dades 
Des de l’Agència i per garantir un bon desenvolupament en l’exercici de les
seves funcions d’assessorament i consulta s’han dut a terme determinats pro-
jectes d’anàlisi i d’estudi de la normativa, la jurisprudència i la doctrina en
aspectes específics o en àmbits sectorials on la protecció de les dades de
caràcter personal incideix directament o indirectament. 

En particular, des de l’Agència s’ha estudiat en profunditat la relació entre el
dret d’accés i la comunicació de les dades, per encàrrec de l’Associació
d’Arxivers de Catalunya per a la posterior publicació de l’article a la Revista
Catalana d’Arxivística Lligall, a fi d’analitzar amb detall el dret d’accés a la docu-
mentació pública i el dret d’accés a les dades personals regulat a la normativa
de protecció de dades personals i atribuït al titular de les dades o a la persona
que el representi. A l’article s’estudia la regulació, que d’un i d’altre dret, pre-
veuen les corresponents normatives i es conclou que, des de la perspectiva de
la LOPD, el dret d’accés als documents públics constitueix un cas particular de
cessió o comunicació de dades, sempre i quan el fons públic objecte de con-
sulta contingui dades de caràcter personal. No obstant això, les normes admi-
nistratives que regulen el dret d’accés als documents públics en el context del
procediment administratiu, determinen si la comunicació de les dades és legí-
tima o si ha de ponderar-se un tercer interès afectat. Així mateix, l’article abor-
da el tema de la responsabilitat dels arxivers respecte dels fons documentals
que gestionen, en la mesura que contenen dades de caràcter personal. 

En ocasió de la celebració de la Primera Trobada entre Agències de Protecció
de Dades Personals, a Madrid, durant el mes de novembre de 2004, s’ha ana-
litzat amb detall la naturalesa dels fitxers de les administracions públiques, la
seva particular forma de creació mitjançant disposició de caràcter general i la
rellevància de la finalitat i d’una descripció precisa de les necessitats i usos per
a les quals les dades personals són recollides, emmagatzemades i comunica-
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des per part de les administracions públiques que han de ser identificades en
el moment de creació, modificació o supressió. Aquest mateix tema és objec-
te de descripció en el punt d’aquesta memòria que incorpora determinades
reflexions d’actualitat en matèria de protecció de dades personals. 

Així mateix, i en relació amb aquesta mateixa matèria específica, s’ha estudiat
amb detall la regulació vigent existent pel que fa a la interconnexió de bases de
dades personals en el context de l’administració electrònica a fi d’abordar les
avantatges d’una nova manera de prestar els serveis als particulars per part de
les administracions, fent ús de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció i els riscs o problemes que l’articulació d’aquests procediments de tramita-
ció telemàtica poden comportar, si la necessària interconnexió de bases de
dades de caràcter personal no es duu a terme amb un ple respecte i coneixe-
ment de la normativa de protecció de les dades personals. L’estudi indica la
necessitat d’estudiar formes respectuoses i menys intrusives per la protecció
de les dades personals, que habiliti l’articulació eficaç de l’administració elec-
trònica i la rellevància de l’estudi de les finalitats per les quals les dades són
recollides i requereixen ser interconnectades. Part de la doctrina ja s’apunta
que la interconnexió massiva de grans bases de dades públiques, no és la
única solució per constituir l’administració electrònica i que tecnològicament i
organitzativament es poden desenvolupar altres fórmules de comunicació de la
informació personal amb l’atribució de la potestat de control del flux de les
dades al particular mateix afectat o interessat en el servei electrònic. 

També s’ha procedit a un estudi detallat del règim aplicable a les dades de
salut. Així, en primer terme, es van analitzar les connotacions jurídiques de la
interrelació entre dues normatives, tal i com s’exposa en detall a l’apartat doc-
trinal d’aquesta memòria, en matèria del tractament de la informació sanitària.
Aquesta, essencial per a una bona assistència sanitària i la prestació adequa-
da dels serveis sanitaris, que tant sovint recau sobre centres sanitaris públics,
és regulada per dues normatives sectorials que incideixen en la matèria: la nor-
mativa reguladora de la història clínica i els drets dels pacients, i la normativa
de protecció de dades, en la mesura que la documentació clínica i sanitària
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conté majoritàriament grans volums de dades personals de caràcter sensible, ja
siguin dades de salut o dades de conducta i relatives a les ideologies o religions. 

En concret, i respecte de les dades genètiques, va ser objecte d’estudi, per
part de l’Agència, la seva particular naturalesa, en la mesura que ultrapassen la
relació habitual entre unes dades concretes que pertanyen a un únic titular, ja
que les dades genètiques afecten o poden ser rellevants per a membres d’una
mateixa família, per a persones que són portadores d’un mateix gen o perso-
nes que pertanyen a un mateix grup biològic o de parentiu, i la difícil integració
dels requeriments de la normativa de protecció de dades i les necessitats que
té el món de la recerca científica, especialment en el camp de la recerca farma-
cogenètica. L’estudi va recollir els parers manifestats en el context del
“Workshop on genetic data and biobanks: data protection, patient rights and
research needs”, celebrat a Berlín, durant el mes de novembre de 2004 i orga-
nitzat per l’Acadèmia Europea per a la Llibertat d’Informació i la Protecció de
Dades. Durant l’any 2004, amb data 17 de març de 2004, el Grup de Treball
de l’Article 29 també ha elaborat un Document sobre aquesta matèria, concre-
tament sobre dades genètiques. 

Finalment, i de forma específica a fi d’analitzar la introducció del dret fonamen-
tal a la protecció de dades personals i l’exercici de les funcions que implica el
respecte a aquest dret, tal i com ja s’esmenta en altres punts d’aquesta memò-
ria, s’han estudiat altres models d’exercici descentralitzat de les funcions de
tutela del dret, en concret del model vigent a Alemanya, a través de l’estudi rea-
litzat pel professor Héctor López Bofill: El dret de protecció de dades i la distri-
bució de competències sobre el seu control al nou Estatut d’Autonomia, un
estudi comparatiu sobre la distribució de competències entre la Federació i els
Länder a la República Federal d’Alemanya i proposta d’aplicació a la reforma
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. En ell s’analitza en detall quina és la
regulació existent i el reconeixement del dret fonamental a la protecció de
dades en els textos constitucionals dels Länder alemanys, especialment en els
de més recent elaboració i aprovació i algunes de les formulacions possibles
per a la introducció d’aquesta matèria en un futur text reformat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. 
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En base al document esmentat, des de l’Agència es va estudiar i formular una
proposta al Departament de Governació i Administracions Públiques i a
l’Institut d’Estudis Autonòmics, a fi i efecte que el nou text de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya faci un reconeixement exprés del dret fonamental a
la protecció de dades i en reguli expressament l’exercici de les funcions de
tutela per part d’una autoritat independent de control, que vetlli pel correcte
exercici i respecte del dret i per la protecció dels particulars. 

En darrer terme, cal esmentar que s’ha dut a terme un seguiment de l’anàlisi
comparada i del debat existent en relació amb temes com la relació entre lliber-
tat d’expressió i protecció de dades o la cancel·lació de les dades recollides
amb finalitats policials i l’accés a les bases de dades dels cossos i forces de
seguretat durant els règims polítics no democràtics per raons històriques i per
respecte a la memòria històrica en el context del Workshop Handling
Complaints celebrat a Praga el novembre de 2004; la comunicació de dades
entre administracions públiques amb la conferència del professor Manuel
Fernández Salmerón a la seu de l’Agència; la protecció de les dades personals
en un context global de relacions, fent un enfocament particular en el concep-
te de transferències internacionals amb països que no disposen de normativa
reguladora de la matèria, amb el professor Fernando Argüello; i el tema de l’ad-
ministració electrònica en el context de les Jornades TECNIMAP, celebrades el
mes d’octubre de 2004 a Múrcia, entre altres. 

Addicionalment, indiquem que s’han analitzat les recents opinions dels grups
d’experts en matèria de protecció de dades, en concret, s’han tingut en espe-
cial consideració per raó de la matèria que aborden, el Dictamen sobre una
major harmonització de les disposicions relatives a la informació i la Declaració
sobre control de l’aplicació de la legislació, ambdós emesos pel Grup de tre-
ball sobre protecció de dades de l’article 29, adoptats al novembre de 2004, a
banda de la seva postura en relació amb les dades genètiques i sobre vídeovi-
gilància, també expressades durant l’any 2004. Així mateix, durant l’any 2004,
s’ha fet el seguiment de la jurisprudència que ha resolt sobre temes en matè-
ria de protecció de dades personals. 
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5.5. Inspecció i tutela del dret de protecció de dades
La Llei 5/2002, de 19 d’abril, atribueix a l’Agència Catalana de Protecció de
Dades la funció de control, en la mesura que l’article 8 preveu que pot inspec-
cionar els fitxers de dades personals dins l’àmbit de la seva competència, a fi
d’obtenir totes les informacions necessàries per a l’exercici de les seves fun-
cions. Amb aquesta finalitat, pot sol·licitar la presentació o la tramesa de docu-
ments i de dades o examinar-los en el lloc on estiguin dipositats, i també ins-
peccionar els equips físics i lògics utilitzats, per a la qual cosa pot accedir als
locals on estiguin instal·lats. El Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’a-
prova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, concreta a l’arti-
cle 20 que corresponen a l’Àrea d’Inspecció les potestats d’inspecció que l’ar-
ticle 8 de la Llei 5/2002 atribueix a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.  

L’article 7 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, preveu la tutela dels drets dels afec-
tats, quan se’ls denegui, en part o totalment, l’exercici dels drets d’oposició,
d’accés, de rectificació o de cancel·lació. En aquests casos, els afectats ho
poden posar en coneixement de l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
que ha de resoldre expressament sobre la procedència o improcedència de la
denegació en el termini de tres mesos, sempre i quan es tracti de tractaments
de dades de caràcter personal realitzats dins l’àmbit en el qual l’Agència des-
plega les seves competències.

Durant l’any 2004 s’han portat a terme diverses actuacions des de l’Àrea
d’Inspecció per tal de comprovar que els responsables dels fitxers adeqüen els
tractaments de dades de caràcter personal als requeriments establerts per la
legislació reguladora de la protecció de dades, especialment a la LOPD, a la
normativa autonòmica catalana, així com, a la normativa sectorial que resulti
d’aplicació al cas concret.

Les actuacions realitzades es poden dividir ens dos grups. D’una banda, les
realitzades amb motiu de les denúncies o queixes que els ciutadans han fet
arribar a l’Agència per diverses vies, que van des d’escrits presentats directa-
ment a la seu de l’Agència o a organismes de la Generalitat que presten el ser-
vei d’atenció ciutadana, mitjançant la pàgina web del CAT365, o bé han estat
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tramesos per altres autoritats de protecció de dades. De l’altra banda, les
actuacions realitzades d’ofici per l’Àrea d’Inspecció, quan ha tingut coneixe-
ment de l’existència de tractaments de dades de caràcter personal que podien
suposar un incompliment de la normativa reguladora d’aquesta matèria.

Concretament, l’any 2004 l’Àrea d’Inspecció ha obert 40 expedients, que
inclouen les actuacions d’ofici i les denúncies formulades pels ciutadans. Escau
assenyalar que 25 dels expedients tramitats s’han tancat una vegada s’ha
comprovat que no eren de l’àmbit competencial de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, atès que es tractava de tractaments realitzats pel sector
privat, per la qual cosa s’han tramès a l’Agencia Española de Protección de
Datos, que és la competent per conèixer d’aquestes denúncies.

A títol purament il·lustratiu, més de la meitat de les denúncies rebudes i trame-
ses a l’agència estatal es dirigeixen contra companyies de telefonia i estan
motivades principalment per temes relacionats amb el consentiment dels afec-
tats, la cessió de dades o l’exercici del dret d’accés. La resta de denúncies, si
bé estan dirigides contra entitats diverses del sector privat, la majoria té com a
denominador comú que es vertebren al voltat de qüestions relacionades amb
la cessió de dades.

Especial referència a les actuacions realitzades en relació amb admi-
nistracions públiques d’àmbit català  
De les 15 actuacions de control realitzades per l’Àrea d’Inspecció durant l’any
2004, al finalitzar l’any encara n’hi havia set pendents de resolució. No obstant
això, es pot donar una visió global de quins han estat els principals problemes
que s’han presentat durant l’any en relació amb els tractaments de dades de
caràcter personal realitzats per les administracions públiques catalanes.

En xifres, les actuacions de l’Agència durant l’any 2004 es poden resumir en el
quadre següent: 

Per raó de la matèria, les actuacions en l’àmbit d’inspecció durant l’any 2004,
han versat sobre: 
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Utilització de la base de dades del Padró municipal
Una de les qüestions més problemàtiques ha estat la relacionada amb el trac-
tament de la base de dades del Padró municipal per part de les corporacions
locals. 

Abans d’endinsar-nos en aquesta matèria cal tenir present que el règim jurídic
del Padró municipal es troba regulat al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. L’article
40 del Decret legislatiu 2/2003 estableix que el Padró municipal és el registre
administratiu on consten els veïns d’un municipi i constitueix un element pro-
batori pel que fa a la residència al municipi i al domicili dels veïns. 

En relació amb els fitxers de titularitat pública, a continuació es relacionen els
principals problemes que s’han suscitat durant l’any 2004:

Nombre d’expedients tramitats en l’exercici de la funció de control

GENERALITAT DE CATALUNYA 5
AJUNTAMENTS 4
UNIVERSITATS 2
ALTRES 4
Total 15

Institucions / organismes / ens de dret públic Expedients

Àmbits sobre els quals recauen els expedients tramitats

SANITARI 5
TRIBUTARI 3
SEGURETAT PÚBLICA 3
PADRÓ MUNICIPAL 2
ALTRES 3
Total 15

Àmbits Expedients
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Per tant, d’acord amb aquesta finalitat, existeixen unes dades del Padró que
es configuren de caràcter obligatori pels ciutadans. Això comporta l’exigència
de vetllar perquè les administracions públiques no només utilitzin correctament
aquesta base de dades, sinó també perquè l’ús que en facin sigui proporcio-
nal i adequat a la finalitat per la qual es van obtenir les dades dels ciutadans.

Una de les queixes plantejades ha estat relacionada amb la confecció d’un
calendari per part d’un ajuntament. Aquest calendari, que es repartia de forma
gratuïta a les bústies de correu dels habitants del municipi, incloïa una llista
amb els noms dels joves que van néixer al municipi l’any 1979. Atès que no
s’havia obtingut la informació directament de les persones que apareixien a la
llista, ni tampoc llur consentiment, això feia preveure que s’havia consultat la
base de dades del Padró per obtenir aquest llistat. L’Agència va exigir aconse-
guir minimitzar els efectes d’aquest tractament, alhora que l’ajuntament va
acordar retirar els calendaris i aturar la seva distribució.

Una altra qüestió plantejada en relació amb la utilització del padró municipal va
recaure en la possibilitat d’accés a la base de dades per part de l’ajuntament,
amb la finalitat de posar-se en contacte amb els nouvinguts al municipi.
Respecte d’aquesta pràctica, que sovint és utilitzada per les corporacions
locals, l’Agència ha fet una recomanació, en el sentit que, si bé la tramesa de
cartes de benvinguda podria trobar la seva empara en l’article 66 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya, que preveu que “El municipi, per a la ges-
tió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure
tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satis-
fer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns”; també és cert,
que és recomanable utilitzar fórmules menys intrusives pel que fa al dret fona-
mental a la protecció de dades de caràcter personal dels particulars, atès que
l’Ajuntament disposa d’altres maneres de posar-se en contacte amb el ciutadà
que no impliquin accessos a les dades que consten al Padró municipal. 

En relació amb el tractament de les dades de caràcter personal que consten
en el Padró municipal, l’Agència ha puntualitzat que no només s’ha de com-
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provar la base legal del tractament, sinó també la relació de proporcionalitat
entre el dret fonamental i l’interès públic que es vol atendre amb el tractament
en qüestió. Aquesta ponderació resulta especialment exigible quan es tracta de
l’exercici d’aquelles competències municipals més obertes, com les que es
duen a terme en el marc de la promoció d’activitats i serveis municipals d’índo-
le diversa, atès que una interpretació molt àmplia d’aquesta competència pot
buidar de contingut el dret a la protecció de dades de caràcter personal. En
aquests casos, sempre que sigui possible, s’han de buscar vies d’execució de
les competències municipals més respectuoses amb el dret a la protecció de
dades de caràcter personal dels ciutadans, amb la utilització d’altres canals de
relació o comunicació entre l’ens local i els particulars. 

Tractament de les dades per part les institucions sanitàries
En relació amb el tractament de les dades de caràcter personal que realitzen
les institucions sanitàries, s’han plantejat diverses qüestions. Algunes relatives
al dret d’informació en la recollida de dades, especialment en l’exercici dels
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, i altres pel que fa a l’adopció
i compliment de les mesures de seguretat que resulten legalment d’aplicació. 

Entre les diferents denúncies i queixes conegudes per l’Agència durant aquest
any, destaca una qüestió plantejada en relació amb el dret d’accés a la histò-
ria clínica, en concret, a l’accés a la informació del nounat que generalment es
troba arxivada a la història clínica de la mare. La història clínica conté la infor-
mació del pacient; en concret i d’acord amb la Llei 21/2000, de 29 de desem-
bre, sobre els drets d’informació que concerneix la salut i l’autonomia del
pacient, i la documentació clínica, la història clínica recull el conjunt de dades
relatives al procés assistencial d’un malalt. Aquesta mateixa llei estableix que el
pacient té dret a accedir a la documentació de la història clínica, amb determi-
nades restriccions. No obstant això, alguns centres mèdics, en els episodis de
part i naixement no obren una història clínica per al nounat, sinó que els infor-
mes relatius al part i les seves dades bàsiques s’arxiven a la història de la mare.
Només s’obriria una història clínica al nounat diferenciada de la història de la
mare si el nadó hagués d’ingressar o requerís un tractament mèdic específic.
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L’Agència ha detectat que aquesta pràctica en aquests casos pot comportar
dificultats per a l’exercici del dret d’accés a les dades de caràcter personal que
consten a la història clínica, alhora que les dades del nadó relatives al seu nai-
xement s’emmagatzemen en una història clínica de la qual no n’és titular, i un
excés de zel quant a la garantia de la confidencialitat de la informació sobre la
mare, podria comportar, com ha succeït en alguna ocasió, a una negativa injus-
tificada al dret d’accés a les dades personals del nounat, registrades en el
moment del part.

Per tant, s’ha de vetllar perquè en els casos d’històries clíniques amb informa-
ció compartida, les parts afectades hi puguin accedir, amb la limitació que
només ho puguin fer respecte d’aquella part de la informació que els concer-
neix. 

Cessions de dades entre administracions públiques
S’han analitzat detalladament els supòsits plantejats en relació amb les ces-
sions de dades entre diferents administracions públiques. La particularitat de
les comunicacions de dades entre administracions rau en el fet que resulten
indispensables per a l’exercici de les competències de les administracions,
però resulta essencial dur a terme un estricte control dels àmbits competen-
cials i materials d’actuació, de cada una de les administracions, per part de la
normativa sectorial, i de la legislació que habilita o autoritza determinades ces-
sions. 

Una de les primeres actuacions en l’àmbit del sector públic estava relacionada
amb la interconnexió de dades entre administracions amb competències tribu-
tàries, actuació que va estar motivada per la denúncia d’un ciutadà. L’Agència
va acordar obrir una fase d’informació prèvia per tal de comprovar els fets
denunciats. Finalment, va procedir a l’arxiu de les actuacions atès que el supò-
sit es trobava emparat en els l’article 95.1.b) de la Llei general tributària
58/2003, de 17 de desembre, que regula les cessions de dades de caràcter
personal entre les administracions tributàries en l’exercici de les seves funcions.
Per tant, les administracions poden rebre informació a partir de les dades
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declarades pels particulars o bé, mitjançant l’accés a dades de fitxers provi-
nents de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

Una altra actuació pel que fa a les cessions de dades, però en aquest cas ins-
tada d’ofici per l’Agència mateixa, va ser motivada per la publicació d’una notí-
cia al butlletí electrònic de l’eaCAT (extranet de les administracions catalanes)
que exposava que un Departament de la Generalitat incorporava un nou tràmit
telemàtic que consistia en la cessió de dades del Títol de Família Nombrosa als
ens locals de Catalunya per tal de facilitar la bonificació automàtica de l’Impost
de Béns Immobles. L’actuació de l’Agència es va encaminar a conèixer com
s’havia dut a terme la instrumentalització del consentiment de l’afectat o si exis-
tia una norma legal que emparés aquesta cessió de dades.

En aquest sentit, igual que succeïa en el cas exposat anteriorment relatiu a la
interconnexió d’administracions amb competències tributàries, l’article 95.1.b)
de la Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre, preveu la cessió de
dades a efectes del compliment d’obligacions fiscals en l’àmbit de les seves
competències. El tema plantejat feia referència a una cessió de dades per tal
d’aconseguir una bonificació automàtica en un impost. Aquesta bonificació té
la consideració de benefici tributari, atès que constitueix un dret reconegut per
la llei pel qual al subjecte obligat al pagament del tribut, se li redueix la quanti-
tat corresponent. 

L’Agència va fer avinent a l’Administració en qüestió, que d’acord amb la con-
figuració legal de la bonificació, una cessió automàtica prèvia de la informació
relativa al Títol de Família Nombrosa als ajuntaments, si l’afectat no ha manifes-
tat la voluntat d’exercir o no aquest dret, no resta habilitada llevat que la corres-
ponent Ordenança municipal en reguli la possibilitat. 

S’ha de tenir en compte que els intercanvis d’informació sobre els ciutadans
entre administracions públiques sense la concurrència del consentiment de l’a-
fectat, en tant que restringeixen el dret fonamental a la protecció de dades de
caràcter personal, cal tenir en compte, a més de l’habilitació legal perfer-ho,
l’interès públic que habilita aquesta restricció, i que no es disposin d’altres mit-
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jans igualment adients per satisfer aquest interès però que siguin menys res-
trictius d’aquest dret. Així, en el cas plantejat, la cessió de dades es podia
haver instrumentat mitjançant l’obtenció del consentiment de les persones
afectades.

Incompliment del deure de secret i/o de mesures de seguretat
L’article 10 de la LOPD imposa un deure de secret al responsable del fitxer i a
tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de
caràcter personal. Íntimament relacionat amb aquest precepte, l’article 9 de la
mateixa Llei regula l’obligació d’adoptar les mesures de seguretat de caràcter
tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades, la
pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

En relació amb aquests dos deures s’han plantejat diversos casos. Pel que fa
al deure de secret, destaca la denúncia formulada per un particular sobre l’a-
parició en un diari d’una notícia que incloïa dades relatives a una condemna
que li havia estat imposada anys abans. A la notícia es feia constar com a font
d’informació, l’Administració autonòmica amb competències en aquesta matè-
ria. Una vegada realitzades les informacions prèvies corresponents no es va
poder determinar que, efectivament, s’hagués produït aquesta cessió de
dades.

Un altre expedient obert es va incoar a partir de la denúncia realitzada per una
ciutadana que posava en coneixement de l’Agència que a la pàgina web d’una
universitat catalana hi constava el projecte de construcció de la seva vivenda, i
es feia referència a dades personals seves i altres dades relatives a la finca,
sense que hagués consentit la difusió de les dades. Aquest supòsit que enca-
ra és en fase de tramitació, és un clar exemple d’una situació que sovint es
repeteix, com és ara la de la publicació d’informació que conté dades de caràc-
ter personal o bé la realització d’aquests tipus de tractaments a pàgines web,
sense disposar del consentiment exprés de les persones afectades.

S’han presentat denúncies quant al deure de garantir la seguretat de les dades,
i l’Agència també ha portat a terme actuacions d’ofici, motivades per la troba-
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da a la via pública de documentació que contenia dades de caràcter personal.
Totes les actuacions realitzades han portat al tancament dels expedients infor-
matius oberts, ja que s’ha constatat que es tractava de tractaments realitzats
per entitats privades que quedaven fora de l’àmbit competencial de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades. No obstant això, escau de fer referència a
aquests casos per remarcar la importància d’aplicar les mesures de seguretat
adequades als tractaments de les dades de caràcter personal, ja siguin realit-
zats manualment o mitjançant processos automatitzats, per tal d’evitar que es
produeixin aquestes situacions on documents que contenen dades personals
acaben escampats a la via pública.

Una de les actuacions d’ofici realitzades per l’Agència, que ha tingut un cert
ressò en els mitjans de comunicació, ha estat la relacionada amb la trobada a
la via pública de documents que contenien dades identificatives i acadèmiques,
provinents de currículums, de persones que havien prestat els seus serveis en
el Fòrum Universal de les Cultures celebrat a Barcelona. L’Agència, d’ofici, es
va personar al lloc on havia aparegut la documentació per comprovar si, res-
pecte dels fets mencionats, hi podien tenir responsabilitats entitats compreses
en l’àmbit d’actuació de l’Agència. Una vegada realitzades les primeres com-
provacions, es va concloure que la documentació procedia d’una empresa pri-
vada de selecció de personal; conseqüentment, en la mesura que els fets no
corresponien a l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, es va procedir a l’arxiu de l’expedient d’informació prèvia obert i els fets
van ser posats en coneixement de l’Agencia Española de Protección de Datos,
per tal que procedís d’acord amb les seves competències i funcions.

Exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de
dades de caràcter personal:
Algunes de les denúncies formulades pels ciutadans han estat relacionades
amb tractaments realitzats dins el marc de la seguretat pública, i en particular,
amb la cancel·lació d’antecedents policials, per no haver estat atès, dins el ter-
mini establert, l’exercici del dret d’accés i cancel·lació d’antecedents policials.
Així mateix, es va estudiar també, un supòsit relatiu a l’exercici del dret de rec-
tificació de les dades personals en relació amb les d’un particular que consta-
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ven en un ajuntament a efectes de notificació, a fi que es donés compliment a
les obligacions previstes a l’article 4 de la LOPD, en tant que les dades han de
ser exactes i posades al dia, de manera que responguin a la veracitat de la
situació actual de l’afectat. 

Finalment esmentem, que van presentar-se dues denúncies contra un organis-
me amb funcions d’inspecció, avaluació i el seguiment dels processos mèdics
en matèria d’incapacitats laborals, per no haver atès, en un supòsit, l’exercici
del dret d’accés, per part d’un interessat, i en un altre per no haver informat
degudament als titulars de les dades personals, d’acord amb el que estableix
l’article 5 de la LOPD. 
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Ha estat i és voluntat de l’Agència Catalana de Protecció de Dades participar i
fer sentir la seva veu en els foros on es discuteixen i es concreten els grans rep-
tes i les grans línies per on ha d’avançar el respecte al dret fonamental a la pro-
tecció de les dades personals.

Des del moment de la seva posada en marxa, es va sol.licitar la participació de
l’Agència en les principals reunions i jornades amb projecció exterior a les
quals, per la seva naturalesa, li ha estat possible. 

6.1. Spring Conference 2004 (Rotterdam, 21 a  23 d’abril)

La Conferencia de Primavera reuneix anualment autoritats europees de protec-
ció de dades i cada vegada correspon la seva organització a una autoritat dife-
rent. L’anterior va tenir lloc a Sevilla i es va organitzar per l’Agencia Española
de Protección de Datos. En aquesta ocasió l’organització ha anat a càrrec de
l’autoritat holandesa i el títol era “La navegació de la privacitat”. 

L’Agència Catalana, com autoritat autonòmica de control, ha assistit per prime-
ra vegada a aquesta trobada internacional que enguany s’ha centrat en cercar
camins que reforcin la tasca de les autoritats de protecció de dades. 

A la Conferència hi participen autoritats de protecció de dades i de defensa
dels drets fonamentals de les persones de 34 països. En aquesta trobada es
van tractar aspectes fonamentals per a la protecció de les dades personals:

p el paper que tenen les autoritats de control en matèria de protecció de
dades

p la comunicació amb la ciutadania i la interacció amb el món institucional i
empresarial 

p com generar complicitats en la protecció de les dades personals i mecanis-
mes de cooperació internacional?
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Dins l’anàlisi del paper de les autoritats de protecció de dades, es van consi-
derar com a instruments adients a utilitzar per les autoritats de protecció de
dades: els de caràcter transnacional; els reguladors; l’autorregulació (codis,
estàndards, certificats ) i els tecnològics (tant públics com els d’us individual).

Stefano Rodotà (president del Garante Italia) va informar que just el dia anterior
s’havia aprovat pel Parlament europeu una resolució en contra de la Decisió de
la Comissió Europea sobre les transmissions de dades de passatgers euro-
peus. 

Els representants  d’Europol, van exposar com a qüestions més destaca-
bles en la protecció de dades a nivell de policia a l’Estat Europeu, l’inter-
canvi de dades entre països que no protegeixen les dades, problema que
també es planteja a Interpol, EEUU i Rússia, l’Estatut del Tribunal
Internacional Penal que no preveu clàusules sobre protecció de dades i l’e-
commerce que demanda generar mecanismes de confiança.

6.2. 26th International Conference on the Protection of Privacy and
Personal Information (Wroclaw, 14 a 16 de setembre)

Fruit de les gestions que es vàren fer ja l’any 2003, l’Agència Catalana de
Protecció de Dades va ser convidada a participar en la 26th International
Conference on the Protection of Privacy and Personal Information.
Juntament amb la Conferència Europea, en la qual l’Agència Catalana va
participar-hi de ple dret, i en el decurs de la qual, l’Agència Catalana va
rebre l’acreditació per formar-hi part com a autoritat de control de caràcter
sub-estatal.

Juntament amb l’Agència Catalana de Protecció de Dades, van rebre l’acredi-
tació per formar part de la Conferència Internacional el Supervisor Europeu de
Protecció de Dades, com a autoritat supra nacional, i la Korea Information
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Security Agency, com a autoritat nacional.

Eva Kulesza , Inspectora General de Protecció de Dades Personals de Polònia
i  màxima responsable de l’autoritat de protecció de dades personals d’aquest
país, que se li reconeix el rang de Ministra, va centrar la importància de la pro-
tecció de les dades personals en la mesura que és una conseqüència directa
de la defensa de la dignitat de la persona. Aquesta idea va ser reforçada i des-
envolupada per Stefano Rodotà, president del Garante per la Protezzioni dei
dati personali d’Italia, qui va fer la cloenda destacant que totes les formes de
control dels individus impedeixen la democràcia (tots hem de ser controladors
de les nostres dades).

Des de la  CNIL (França) es va destacar la seva participació en el procés d’a-
provació de la normativa reguladora de l’accés als fitxers policials en procedi-
ments administratius per saber antecedents de candidats a llocs relacionats
amb la seguretat o amb la manipulació de substàncies perilloses i de la recolli-
da de dades genètiques de condemnats per determinats delictes. Es va acon-
seguir reduir el temps d’emmagatzematge d’aquestes dades, de 40 a 25 anys. 

També va destacar la intervenció del director de l’Agencia Española de
Protección de Datos, qui va informar de tasca de col.laboració i de gestació de
marcs col.laboradors cap a l’Amèrica Llatina per promoure la regulació de la
protecció de dades i la creació d’agències (Xarxa iberoamericana de protecció
de dades i Declaració de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de novembre de
2003)

D. Loukidelis, Comisari de Protecció de Dades de Colúmbia Britànica (Canadà)
va exposar les particularitats existents en el seu país. Com un exemple de la
col.laboració desitjable entre les autoritats de protecció de dades de Canadà,
va citar el cas del Québec, Alberta i Colúmbia Britànica. 

Finalment, es van exposar dues situacions oposades quant al tractament de les
dades per règims totalitaris: 
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Leon Kieres, President de l’Institut per la Memòria Nacional de Polònia, va ana-
litzar la creació i les funcions d’aquest organisme creat per facilitar i ordenar
l’accés als arxius creats durant la dictadura. La llei de creació de l’Institut és de
l’any 1998. L’objecte de l’Institut per la Memòria Nacional és facilitar l’accés als
arxius dels anys 1944-1999. Hi ha 80 km d’arxius. A l’Institut hi treballen 1.200
persones, i 200 empleats treballen en el territori de tot Polònia fent una tasca
científica i educativa amb col.laboració amb el Ministeri d’Educació. La llei és
molt restrictiva pel que fa a l’accés a aquestes dades. 

Juan Antonio Travieso, comissari de protecció de dades d’Argentina, va fer una
anàlisi de la recuperació de la memòria històrica, des de l’experència del seu
país. Rendir comptes amb el passat significa protegir la memòria, que és iden-
titat, esperit d’un poble. Memòria i oblit van indissolublement units. L’any 1976
va tenir lloc a Argentina una dictadura amb més de 30.000 desapareguts. Al
final d’aquest període es va cremar tota la documentació i avui no hi ha cap
informació. 

6.3.  Workshop on Genetic Data and Biobanks: Data Protection, Patient
Rights and Research Needs (Berlin, Novembre 2004) 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va participar en aquest grup de tre-
ball sobre dades genètiques i biobancs; protecció de dades, drets dels
pacients i necessitats de la recerca.

Hansjürgen Garstka, comissionat per la Protecció de Dades i la Llibertat
d’Informació pel Land de Berlin i membre de l’Acadèmia Europea per la
Llibertat d’Informació i la Protecció de Dades va fer-ne la inauguració, on va
exposar els objectius de l’Acadèmia, fundada l’abril de 2002, 

En relació amb la recerca farmacogenètica es posà de manifest que la por inhe-
rent al tractament de la informació genètica rau pel perill de discriminació. 

Assenyalà l’especial protecció que han de rebre les dades farmacogenètiques
en tant que en aquest context s’emmagatzemen i analitzen grans quantitats de
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dades i atesa la extraordinària aptitud d’aquestes dades per determinar o pro-
nosticar malalties o tractaments futurs. 

Els punts rellevants en aquesta matèria són: 

p el consentiment informat, que pot ser molt ampli, extens o molt concret i
que en el món de la ciència es tradueix en la possibilitat de preveure un con-
sentiment per a finalitats de recerca o per a un projecte particular.

p El principi de rellevància, que exigeix que les dades no siguin excessives per
a la finalitat que persegueixen, que no es recullin dades irrellevants, principi
que també té dificultats pràctiques a l’hora de ser aplicat en relació amb les
dades mèdiques o genètiques, les dades de comportament o les mostres
biològiques quan es recullen i tracten per a finalitats de recerca en la mesu-
ra que els investigadors sol·liciten tot tipus d’informació sense fer una valo-
ració estricta del principi de rellevància.

p L’anonimització i la codificació

La Directiva 95/46/CE no estableix cap especificació addicional per a les dades
genètiques però estan incloses en la categoria de dades sensibles per a les
quals s’estableix la prohibició que siguin tractades malgrat que es preveu un
règim d’excepcions. Els principis generals de la protecció de dades són per se
aplicables a tots els supòsits de dades genètiques i amb aquest marc norma-
tiu les dades genètiques estan suficientment protegides

Es va analitzar el projecte britànic de creació d’un Biobanc
(www.biobank.ac.uk), per recollir les dades mèdiques i les mostres de 500.000
voluntaris, juntament amb informació relativa als seus estils de vida i factors
socials; connectar-les amb les històries clíniques ja existents en el National
Health Service de Gran Bretanya i construir un banc amb múltiples usuaris que
persegueixi diferents finalitats per a la recerca científica. 

En relació amb els biobancs, que tracta dades mèdiques i que són considera-
des parts del cos humà, hi ha diversitat d’opinions a l’hora de ser reconegudes
com a dades personals. Suposen un perill, en la mesura que la tecnologia no
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és segura i, per altra part, les finalitats determinades inicialment es poden modi-
ficar perquè la llei no és estable ni inalterable.

6.4. 10th Complaints Handling Workshop (Prague, novembre 2004)
Els dies 4 I 5 de novembre, l’Agència Catalana de Protecció de Dades va par-
ticipar a la reunió de treball sobre queixes i reclamacions que va agrupar diver-
ses autoritats europees de protecció de dades. 

Es va constatar  la baixa consciència dels titulars de les dades en relació amb
els seus drets i un baix exercici causat en un sentiment d’indefensió en un con-
text d’Internet i de món global. S’apuntà que calen accions integrades amb les
companyies de les tecnologies de la informació per incorporar la protecció de
dades en els productes tecnològics. 

També es va constatar un baix nivell de coneixement de les seves obligacions
per part dels responsables de fitxers i per tant les autoritats han de promoure
la seva formació i l’assumpció  de les seves obligacions. 

S’assenyalà el personal però es reconeix el necessari equilibri d’interessos en
molts supòsits, com per exemple, en un programa de tipus “gran hermano” en
el qual apareixien menors; es considera que el consentiment dels pares no és
suficient per ser una ingerència massa intrusiva en els drets del menor. 

També es tractar el consentiment com a pilar fonamental de la protecció de
dades, el tractament de dades per finalitats periodístiques, el debat sobre
Internet i la llibertat d’expressió per a tots o únicament per a determinats pro-
fessionals. 

6.5. International Working Group on Data Protection in
Telecomunications (Berlin, novembre de 2004)
L’Agència Catalana de Protecció de Dades també va participar en aquest grup
de treball que, desprès d’una breu exposició dels principals i recents projectes
nacionals de desenvolupament tecnològic, es van analitzar els temes següents.
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p Mesures i procediments per combatre el cyber-frau i esforços que cal fer per
aconseguir progressos en la cyber-seguretat mitjançant la integració nacio-
nal, cultural i jurisdiccional.

p El respecte de la privacitat en els serveis de webmail
p Spam i phishing: autenticació dels e-mails
p Les adreces IP, veu sobre IP
p La identificació per ràdio-freqüència, videovigilància, anàlisi de la veu i la

imatge
p Els estàndarts de privacitat ISO

6.6. I Encuentro entre agencias autonómicas de protección de datos
(Madrid, novembre de 2004)
Organitzat per la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
va tenir lloc aquesta trobada, amb la col.laboració de la Universidad Carlos III.

Aquesta 1a trobada entre agències autonòmiques de protecció de dades, ha
significat el començament d’un fòrum anual que fomenta l’intercanvi de conei-
xements i experiències que tenen aquestes autoritats de control.

Juntament amb les intervencions dels directors de les agències de la
Comunitat de Madrid (creada per llei de 1995),  catalana (creada per llei de
2002) i basca (creada per llei de 2004), van participar representants d’altres
comunitats autònomes que estan duent a terme iniciatives per la seva creació
(València, Castella-la Manxa). El director de l’Agencia Española va cloure la tro-
bada, que també es van analitzar les noves tecnologies en l’administració
pública, les dades de salut, la potestat inspectora i les dades policials.
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7.1. El reconeixement del dret a la protecció de dades: especial referèn-
cia a la Constitució Europea i a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya
La Constitució Europea reconeix el dret fonamental a la protecció de dades tant
pel que fa referència a les institucions de la Unió (Títol VI de la Primera Part de
la Constitució) com dins la Carta dels Drets fonamentals de la Unió (Títol II de
la Segona Part de la Constitució). En ambdós casos es distingeix aquest nou
dret fonamental del tradicional dret al respecte a la vida privada i familiar que és
objecte de reconeixement en un altre precepte del mateix cos jurídic.

Aquest nou dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal,
autònom i diferent al tradicional dret al respecte a la vida privada, com afirma
el professor Stefano Rodotà,” ja no pot ser emmarcat en l’esquema del  “ser
deixat sol”, sinó que es concreta en l’atribució als individus del poder de
“governar” la circulació de les seves pròpies informacions, i així es transforma
en l’element de constitució de la llibertat del ciutadà en la societat de la infor-
mació i de la comunicació”(“Democràcia i protecció de dades”).

El reconeixement d’aquest dret a la protecció de dades en el Tractat pel qual
s’estableix una Constitució per a Europa, en la mesura que s’inclou en l’apar-
tat relatiu a les institucions de la Unió Europea, figura sota l’epígraf “De la vida
democràtica de la Unió”, just després de fer esment de la transparència dels
treballs de les institucions, òrgans i organismes de la Unió. És a dir, apareix com
a complement necessari, i sistemàticament així s’ha reflectit, del dret a l’accés
a la informació, tal com ha estat tradició, no tan sols en el desenvolupament de
les institucions comunitàries, sinó també en molts Estats membres de la Unió.

D’altra banda, el dret fonamental a la protecció de dades, quan es reconeix a la
Carta dels drets fonamentals de la Unió, s’inclou dins el Títol relatiu a les llibertats,
juntament amb la resta de títols sobre drets i principis que resulten de les tradi-
cions constitucionals i de les obligacions internacionals comunes als Estats.

Es tracta doncs, d’un fet prou important que es reconegui amb el màxim rang
jurídic possible un dret fonamental, i que el respecte al tractament de dades
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personals i a la lliure circulació d’aquestes dades ara es constitucionalitzi amb
la seva incorporació al text del Tractat, malgrat que ja disposava d’una regula-
ció pròpia a la Unió Europea manifestada en la Directiva 95/46/CE, del
Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, de 24 d’octubre de 1995,
sobre protecció de les persones físiques. Passa de ser una matèria harmonit-
zada per a l’acompliment d’un objectiu del mercat interior, a rebre el reconei-
xement d’un àmbit propi de la llibertat de les persones, és a dir, a ser un aspec-
te recollit juntament amb els màxims valors democràtics. 

El reconeixement a la Carta Europea d’aquest dret fonamental, no pot ser inter-
pretat, de cap manera, com a limitador o lesiu dels drets humans o de les lli-
bertats fonamentals reconeguts en l’àmbit d’aplicació respectiu, pel dret de la
Unió, pel dret internacional i pels convenis internacionals dels quals són part la
Unió o tots els Estats membres i en particular, el Conveni Europeu per a la pro-
tecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals, així com per les cons-
titucions dels Estats membres, la qual cosa pot donar lloc a una homogeneït-
zació d’aquest dret i garantir un nivell mínim a tota la Unió. 

Així mateix, els drets i llibertats reconeguts a la Carta Europea, i amb ells la pro-
tecció de les dades de caràcter personal, seran un paràmetre de licitud en rela-
ció amb els actes o disposicions dins l’àmbit d’aplicació del Dret de la Unió,
com s’ha assenyalat per part del propi Consell d’Estat i pel Tribunal
Constitucional en el Dictamen, de 21 d’octubre de 2004, sobre el Tractat pel
qual s’estableix una Constitució per a Europa i en la Declaració 1/2004, de 13
de desembre de 2004, respectivament.

Si aquest reconeixement és rellevant en el context europeu, també ho és des
de la perspectiva interna del nostre ordenament jurídic estatal. El text constitu-
cional en l’article 18.4 CE disposa que “La llei limitarà l’ús de la informàtica per
tal de garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exer-
cici dels seus drets”. Aquest precepte ha generat un debat doctrinal sobre si
és un dret autònom o una especificitat del dret a la intimitat i el Tribunal
Constitucional ha interpretat que es tracta d’un dret autònom, anomenat auto-
determinació informativa o llibertat informàtica, i que per tant l’article 18.4 CE
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consisteix també en un reconeixement del dret fonamental a la protecció de
dades (entre d’altres STC 292/200, de 30 de novembre). 

D’altra banda, cal tenir present la coincidència  del procés de formalització del
text europeu amb la reforma que s’està substanciant en relació amb l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Aquest procés obre la possibilitat d’incloure algun
reconeixement del dret fonamental a la protecció de dades a l’àmbit autonòmic
català. Tant si prospera la proposta d’inclusió d’aquest dret en el text del futur
Estatut formulat com a dret fonamental o bé si s’inclou des de la perspectiva
de dret prestat per als poders públics de Catalunya, comportarà un avenç
important en la consolidació d’aquest dret. 

Un dels aspectes essencials en el reconeixement del dret a la protecció de
dades és la previsió de l’existència del corresponent òrgan de control que vet-
lli per l’adequat respecte d’aquest dret. L’anomenada vessant institucional d’a-
quest dret que comporta l’efectiva creació d’una instància de control sobre l’a-
plicació correcta de la normativa de protecció de dades és, junt amb el seu
contingut material, un requisit  inescindible de la configuració d’aquest dret.

En aquest sentit, la Carta de Drets Fonamentals a la Unió Europea, en la mesu-
ra que reconeix el dret de tota persona a la protecció de dades de caràcter
personal, també disposa explícitament en el seu apartat tercer que “3. El res-
pecte d’aquestes normes quedarà subjecte al control d’una autoritat indepen-
dent”. Així mateix, el protocol addicional al Conveni 108 del Consell d’Europa
de 1981, signat el 8 de novembre de 2001, afegeix l’obligació dels Estats part
d’establir una “garantia institucional” o organisme independent de control per
supervisar l’aplicació dels drets reconeguts al Conveni de 1981.

Per tant, l’existència d’autoritats independents de garantia i control del dret a
la protecció de les dades personals es configura com a una exigència que deri-
va del text constitucional mateix de la Unió Europea i dels convenis internacio-
nals en aquest àmbit i és un model que s’ha estès a altres països que gaudei-
xen de legislació sobre protecció de dades fora de l’àmbit estrictament euro-
peu.
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L’Estatut també ha d’incorporar al seu text una referència a l’existència d’a-
questa autoritat de control de caràcter independent en l’àmbit de la Generalitat
de Catalunya. L’objectivitat en el desenvolupament de les funcions de segui-
ment de l’adequada aplicació de la normativa de protecció de dades i de pro-
tecció dels drets dels individus enfront del mal ús de les seves dades perso-
nals, justifiquen la inclusió d’aquest aspecte institucional a la norma estatutària.
Es tracta de donar l’adequat reconeixement  a la institució que vetlla per aquest
dret en el nou text estatutari.

7.2. Aspectes competencials en relació amb el dret a la protecció de
dades personals
L’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades abasta essen-
cialment el sector públic català. La falta de referència constitucional a aquest
àmbit competencial de la protecció de dades ha donat lloc que la Llei orgàni-
ca de protecció de dades conformi l’efectiva distribució, que en aquesta qües-
tió té rang de llei ordinària. El Tribunal Constitucional ha considerat aquest
repartiment adequat constitucionalment (STC 290/2000, de 30 de novembre). 

Una de les circumstàncies que afavoreixen aquesta distribució competencial ve
determinada per la diferenciació incorporada al nostre ordenament jurídic entre
fitxers o tractaments públics i privats. La LOPD, tal com ho va preveure en el
seu moment la Llei Orgànica 5/92, de 29 d’octubre, de Tractament automatit-
zat de dades de caràcter personal (LORTAD), incorpora aquest doble règim
jurídic del tractament de les dades segons qui sigui el titular dels fitxers. És una
distinció que no prové de la normativa comunitària (la Directiva 95/46/CE no
estableix aquesta diferència, però tampoc la impedeix), sinó que és fruit de la
configuració que han establert alguns Estats membres (per exemple el cas ale-
many). 

Però aquesta distinció de règims jurídics entre tractaments públics i privats de
les dades de caràcter personal es basa, sobretot, en la condició subjectiva del
que realitza el tractament de les dades, és a dir es refereix a la seva titularitat.
No s’ha tingut en compte un altre aspecte també essencial en el règim jurídic
d’aquest dret, com és ara la finalitat per a la qual s’han obtingut o es tracten
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les dades. La delimitació de l’aplicació d’un o l’altre règim jurídic s’ha recolzat
en l’element subjectiu, en la mesura que sovint és el destí de les dades, la fina-
litat per a les quals seran tractades, el que justifica la distinció.

Això és especialment rellevant en l’àmbit de la distribució de competències
entre les autoritats de control estatal i autonòmica ja que s’ha basat també en
el criteri de la titularitat del tractament. La delimitació de l’àmbit d’actuació de
cadascuna de les autoritats, estatal o autonòmica, es basa en qui és el titular
del fitxer: l’Administració pública de caràcter estatal i subjectes privats que per-
toquen a l’autoritat de control estatal o les administracions autonòmiques i
locals que corresponen a l’autoritat de control autonòmica. 

Així, la LOPD, a l’article 41, preveu que les funcions de l’Agencia Española de
Protección de Datos establertes a l’article 37 de la llei orgànica mateixa,  si
afecten a fitxers creats o gestionats per les Comunitats Autònomes i per
l’Administració local del seu àmbit territorial, han d’esser exercides pels òrgans
corresponents de cada comunitat, que tenen la consideració d’autoritats de
control. Queden excloses de la competència de les autoritats autonòmiques les
funcions relatives a transferències internacionals de dades, la publicitat de l’e-
xistència dels fitxers de dades de caràcter personal, les funcions relacionades
amb l’àmbit propi de l’Administració de l’Estat i les obligacions referides a la
pròpia Agencia Española de Protección de Datos (memòria, compareixença al
Congrés, etc.).

La Sentència del Tribunal Constitucional 290/2000, de 30 de novembre, va
considerar que l’article 149.1.1 de la Constitució Espanyola habilitava a l’Estat
no tan sols a la  regulació d’aquest dret fonamental (que no es va discutir per
cap instància), sinó que abastava també una “dimensió institucional” per garan-
tir l’eficàcia del dret fonamental o la igualtat de tots els espanyols en el seu
gaudi. D’acord amb això, es va rebutjar la tesi sostinguda per la Generalitat de
Catalunya basada en la instrumentalitat de la protecció de dades en relació
amb els àmbits materials de la seva competència i es va considerar que els fit-
xers o tractaments privats de dades personals eren de la competència de
l’Agencia Española de Protección de Datos. Això afecta  tant a les funcions de
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notificació i registre com a les competències inspectores i sancionadores, totes
elles de caràcter executiu.

D’altra banda, l’actual desenvolupament del sector públic sota figures jurídi-
ques privades o bé la col·laboració amb el sector privat en la prestació de ser-
veis públics, especialment rellevants en l’àmbit sanitari o educatiu, esdevé un
àmbit on les dades de caràcter personal s’obtenen i es tracten per a finalitats
públiques però si es pren en consideració exclusivament el criteri de la titulari-
tat del fitxer donaria lloc a distorsions. És per això que amb vista a superar
aquesta dificultat, la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, en fixar l’àmbit d’aplicació es basa també en criteris que
es refereixen a l’activitat o als tipus de serveis que es gestionen, si és que es
realitzen per compte d’una administració pública.

Altrament, en àmbits on la Generalitat té competències de control sobre actua-
cions privades quedaria exclosa la corresponent autoritat de control sobre pro-
tecció de dades per raó d’utilitzar aquest criteri de distribució de competències
basat en la titularitat del tractament, malgrat que hi hagi altres drets fonamen-
tals implicats.

Aquestes consideracions són rellevants si es té en compte, a més, que les rela-
cions de col·laboració i coordinació entre les agències estatal i autonòmiques
no disposa, ara com ara, d’un reconeixement adequat. Únicament es preveu
la presència dels directors de les agències autonòmiques en l’òrgan consultiu
de l’Agència estatal, com a un membre més juntament amb altres represen-
tants dels sectors implicats (article 38 LOPD). 

7.3. Particularitats del règim jurídic dels fitxers públics
En primer terme, s’ha detectat la necessitat d’incidir en les particularitats dels
fitxers públics en el propi context de la protecció de dades personals. La par-
ticular forma de creació dels fitxers de titularitat de les administracions públi-
ques mitjançant disposició de caràcter general és vista com a un greuge a la
flexibilitat de la qual disposen les empreses privades per a la recollida i tracta-
ment de dades personals dels particulars, mentre que el seu fonament forma
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part intrínsecament de la definició del dret fonamental a la protecció de dades. 

El dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal o l’autodeter-
minació informativa és un poder de disposició, de control, del qual disposen les
persones físiques a fi de conèixer on, qui i perquè tercers recullen, emmagat-
zemen, tracten i comuniquen les dades que els concerneixen. 

D’aquesta manera, amb aquesta definició, pren cos la triple dimensió d’aquest
dret fonamental: el principi de qualitat, l’habeas data i la garantia institucional
que recau en les autoritats independents de control que vetllen pel seu respec-
te. L’habeas data el constitueixen els drets d’accés, de rectificació, de
cancel·lació i d’oposició que les dades siguin tractades, drets indispensables
per exercir aquest control sobre els fluxos de les dades personals, per conèi-
xer per què són tractades i qui en disposa. Aquests drets d’informació són l’ei-
na que garanteix que el dret fonamental a la protecció de les dades de caràc-
ter personal pugui ser exercit per cada una de les persones físiques, les dades
de la qual són recollides i tractades per empreses privades o per administra-
cions i altres entitats públiques. 

La garantia institucional d’aquest dret, integrada per les autoritats de protecció
de dades, ha nascut a fi de poder dotar als afectats d’un nivell de protecció
addicional en l’exercici de llur dret, a banda de la tutela que com a dret fona-
mental els correspon davant els jutges i tribunals. Les autoritats de control en
matèria de protecció de dades esdevenen, d’aquesta manera, una eina essen-
cial per garantir els drets d’informació dels titulars del dret i per vetllar pel res-
pecte d’aquest dret en els diferents àmbits on es veu afectat. Així, és important
tenir en compte el principi de qualitat i la rellevància especial que contrau en els
tractaments de dades de caràcter personal per part del sector públic. 

7.3.1 La relació entre el consentiment i la finalitat: la pròpia legitimitat
del dret. 
La recollida i el tractament de dades de caràcter personal, en el marc de pro-
tecció en el qual ens trobem, només és legítima si es recullen dades adequa-
des i necessàries perser destinades a finalitats legítimes, determinades i explí-
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cites amb el consentiment de la persona interessada. Les dades personals
només es poden enregistrar en la mesura que siguin necessàries per donar
compliment a unes finalitats assignades i determinades, i si el titular hi dóna el
seu consentiment. Aquesta formulació del dret a la protecció de les dades de
caràcter personal regeix en tot el context europeu i part del context internacio-
nal integrat per països que li confereixen un nivell de protecció equiparable a la
normativa europea, i aquest dret també ha estat expressament formulat així en
la Carta Europea de Drets Humans, part integrant de la futura Constitució
Europea. 

De manera que el dret ve fortament determinat per una relació estricta entre el
consentiment i la finalitat. El titular de les dades consent la seva recollida i trac-
tament per part d’un tercer, motiu que justifica la qualificació d’aquest dret com
a un dret a l’autodeterminació, en un àmbit de decisió individual: l’autodetermi-
nació informativa. Així mateix, i de forma acumulativa, les dades que són comu-
nicades pel particular han de ser necessàries i adequades per realitzar la con-
creta funció que els és assignada. Les dades personals només poden ser reco-
llides quan el destinatari les necessiti per a una finalitat legítima, adequada i
degudament explicitada, a fi que el seu titular conegui a priori aquesta destina-
ció. 

El particular règim que regula la recollida i tractament de les dades personals
per part de les administracions públiques o altres entitats que integren el sec-
tor públic esdevé pel fet que s’exclou, com a regla general, el consentiment del
titular de les dades, quan aquestes són recollides i tractades per les adminis-
tracions públiques per raó de les funcions que tenen atribuïdes per part de l’or-
denament jurídic per a l’exercici de les funcions. Veiem doncs que, tenint en
compte les imprescindibles funcions que duen a terme les administracions
públiques en interès de la societat, el legislador ha exclòs la necessitat del con-
sentiment previ del titular de les dades per recollir-les i registrar-les, així com,
en alguns supòsits percomunicar-les quan això és necessari perquè aquestes
administracions puguin dur a terme les funcions que la normativa els ha assig-
nat en exercir una mateixa competència o competències que versin sobre una
mateixa matèria. 
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Amb aquesta excepció a la formulació general del dret fonamental a la protec-
ció de dades, decau una part essencial del nucli que l’integra en benefici de les
finalitats d’interès públic que han d’atendre les administracions públiques. A
conseqüència d’això, és indispensable que el principi de finalitat prengui major
rellevància, si és possible, i es reforci, com a l’únic puntal d’aquesta vessant de
la protecció de les dades personals, de manera que la definició de les finalitats
i els usos als quals es destinen les dades i la justificació de l’adequació i neces-
sitat d’aquestes per atendre-les ha de ser transparent i explícita. Aquesta
excepcional definició del dret a la protecció de les dades personals quan és
exercit davant les administracions públiques exigeix doncs, una clara definició
dels usos i de les finalitats, una clara puntualització i identificació de les dades
necessàries per assolir-los, així com de l’òrgan que n’ostenta la responsabilitat
i de tots aquells aspectes rellevants per al titular de les dades a fi de conèixer
què ha justificat aquesta exempció del consentiment previ. 

El legislador va establir que aquests usos i finalitats fossin identificats en una
disposició de caràcter general a fi que la recollida i tractament no fos fruit d’un
costum o d’una praxis administrativa no racionalitzada, sinó que fos el resultat
d’un estudi de les necessitats a atendre en funció del servei que s’hagués de
prestar. D’aquesta manera, en molts dels països del nostre entorn es compar-
teix la idea que sigui una decisió raonada i establerta en una norma o en un
acte administratiu dictat per un òrgan amb competències decisòries rellevants,
a fi de garantir que la recollida, emmagatzematge i comunicació de les dades
personals dels particulars sigui efectivament necessària per poder exercir les
funcions pròpies de les administracions públiques que corresponguin en cada
cas. 

La creació d’un fitxer o la declaració d’un nou tractament de dades de caràc-
ter personal ha de resultar d’un procés d’anàlisi efectiva de quines són les
necessitats d’una administració concreta per atendre els interessos generals
de la col·lectivitat en una determinada matèria o per a la prestació d’un deter-
minat servei que la Llei li ha encomanat de dur a terme; de la mateixa manera,
la modificació o la supressió d’un fitxer o tractament ha d’obeir a un canvi en
l’organització, en el servei o en la prestació que realitza l’Administració. Si no
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fos així, la creació, la modificació o la supressió de fitxers de les administracions
públiques es convertiria en una mera declaració dels tractaments de dades
existents, sense avaluar-ne la legitimitat i la legalitat de la recollida, de l’emma-
gatzematge i si escau, de la comunicació a una altra administració o entitat que
col·labori en la gestió o prestació. 

Cal recordar que la submissió de l’activitat de les administracions públiques al
principi de legalitat, exigeix que totes les dades personals dels particulars que
són recollides i tractades per les administracions, ho siguin per a l’exercici de
competències legalment atribuïdes, ja que d’altra manera, la recollida no seria
legítima i el principi de qualitat de les dades personals prohibeix expressament
la recollida per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits. 

El procés de regularització dels fitxers o tractaments de les administracions
públiques ha d’implicar l’anàlisi de proporcionalitat i de legalitat que hem
assenyalat. És imprescindible jutjar quines són les dades adequades, necessà-
ries i pertinents per prestar el servei o dur a terme una actuació concreta, explí-
cita, l’encomanda de la qual ha estat feta per la pròpia norma atributiva de les
competències de cadascuna de les administracions públiques existents. 

7.3.2. Les disposicions de caràcter general per a la creació dels fitxers
públics
El legislador espanyol, en un primer moment, va preveure a l’article 21 de la Llei
orgànica de protecció de dades de caràcter personal la possibilitat que les
dades de les administracions públiques poguessin ser comunicades a altres
administracions públiques per a l’exercici de competències diferents o que ver-
sessin sobre matèries diferents quan aquesta comunicació fos prevista per la
disposició de creació del fitxer o per una disposició de rang superior que en
regulés l’ús. Aquesta previsió va ser declarada inconstitucional pel Tribunal
Constitucional, en la seva sentència 292/2000, de 30 de novembre, que va
considerar que aquesta cessió de dades havia de ser establerta per una norma
amb rang de Llei. L’exigència que sigui una norma amb rang de Llei que esta-
bleixi quines són les cessions de les dades que integren els fitxers de les admi-
nistracions públiques, apareix com a una lògica conseqüència del principi de
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legalitat que regeix l’actuació administrativa. Si les administracions poden reco-
llir i emmagatzemar aquelles dades que són necessàries per exercir les com-
petències que la Llei els ha atribuït, les cessions de les mateixes dades només
seran legítimes quan la Llei les hagi previst. D’altra manera, l’Administració
pública cessionària de les dades restaria mancada de la legitimitat que, com
hem vist, requereixen les administracions públiques per disposar de dades per-
sonals i no gaudiria de l’emparament suficient per poder-ne declarar el fitxer o
per informar els afectats dels seus propis drets. 

Aquest requeriment, posat de manifest pel Tribunal Constitucional a la sentèn-
cia esmentada, duia implícit un segon judici que trobem també present en
molts dels textos de rang constitucional dels països o regions del nostre entorn.
No és suficient doncs, que la Llei prevegi la comunicació de les dades sinó que
aquesta ha de ser necessària per atendre un interès públic, únic fonament per
fer cedir un dret fonamental dels particulars. La Llei que autoritza la cessió ha
de ponderar quin és l’interès col·lectiu que justifica l’exclusió del consentiment
dels titulars de les dades que són comunicades o cedides a altres administra-
cions públiques per ser destinades a finalitats diferents o que versen sobre
matèries diferents de les que van legitimar la recollida. 

Cal tenir en compte, que en l’àmbit de les administracions públiques, és la prò-
pia normativa sectorial la que hauria de definir i acotar quina informació ha de
ser recollida en la mesura que és necessària per a l’exercici de la competència,
quin és l’òrgan que ostenta la responsabilitat del seu tractament, qui pot inter-
venir en la gestió i tractament de la informació, i quins accessos són legítims.
En alguns sectors, com per exemple, el Padró municipal, el cadastre, les bases
de dades tributàries o la història clínica ja s’ha regulat el règim jurídic dels recur-
sos informatius de les administracions públiques perquè han estat el fonament
i la base per a l’exercici de moltes de les funcions administratives. 

L’expansió de les funcions administratives dels darrers anys a nous serveis i a
prestacions addicionals, acompanyada de les tecnologies de la informació i la
comunicació ha dut a la creació d’una multiplicitat de bases de dades que no
estan en absolut regulades i en alguns casos, ni identificades. 
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El legislador va establir que la creació del fitxer fos duta a terme per una dispo-
sició de rang reglamentari que permetés identificar aquestes necessitats i utili-
tats concretes de les dades personals recollides i tractades per les administra-
cions públiques. D’aquesta manera, l’administració competent ha de donar
una publicitat reforçada, que no només consisteix en la notificació al registre de
protecció de dades que correspongui, sinó ho ha de fer amb la prèvia aprova-
ció d’una disposició de caràcter general. 

Aquesta exigència sembla pretendre dotar d’una major precaució el procedi-
ment que permet decidir quines són les dades que han de ser recollides i per
a quina finalitat. La tramitació mateixa d’una disposició general que requereix
generalment, una anàlisi d’oportunitat, una valoració de la seva justificació, una
anàlisi econòmica i uns informes previs de caràcter jurídic, permet dur a terme
d’una forma mesurada una valoració de la necessitat que la norma sigui trami-
tada. D’aquesta manera el contingut de l’exigència, que en el cas que ens
ocupa és la creació d’un fitxer o tractament de dades, serà analitzat des de la
perspectiva de l’oportunitat, la necessitat i la legalitat. 

Fins ara, l’exigència d’una disposició de caràcter general per a la creació de fit-
xers públics, ha estat interpretada com un requisit imposat per la normativa per
declarar i legalitzar les bases de dades i els fitxers fins aleshores existents. 

Per contra, per protegir d’una manera efectiva del dret sense dificultar o impe-
dir els seus usos legítims, és necessària una anàlisi exhaustiva dels fluxos exis-
tents. Cal analitzar quines entrades tenen les dades personals en cada una de
les entitats o departaments, per a quins usos són recollides les dades i a qui
són trameses, a fi de conèixer en cada moment perquè existeixen aquests pro-
cessos i a quines finalitats són destinades. 

D’aquesta manera, progressivament s’identificaran dades que han esdevingut
irrellevants, inadequades i innecessàries, fruit segurament d’un canvi d’orienta-
ció en el servei prestat, en la definició del propi servei o fins i tot, en la seva
organització. 
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És necessari doncs, que els operadors jurídics del sector públic tinguin en
compte aquestes particularitats existents en la recollida, l’emmagatzematge i la
comunicació de dades contingudes en fitxers de les administracions públiques
a fi que es produeixi el procés invers a la fins ara vigent concepció de la pro-
tecció de dades personals. 

7.3.3. La cancel·lació de dades en l’àmbit de les administracions públi-
ques
Un altre dels aspectes que suscita preocupació és l’aplicació del règim de can-
cel·lació de les dades personals en l’àmbit dels fitxers públics. Pel que fa refe-
rència a les dades personals que disposen els poders públics, l’article 16.3 de
la LOPD limita la possibilitat de cancel·lar les dades personals ja que estableix,
entre d’altres excepcions, la conservació de les dades a disposició de les admi-
nistracions públiques. Així, en principi, per a les administracions públiques es
fa una excepció quant al dret a la cancel·lació de les dades personals per tal
de permetre la conservació de les dades d’aquests ens, en atenció a la relle-
vància pública de la seva activitat.

Un exemple d’això el trobem en la regulació dels fitxers de les forces i cossos
de seguretat on s’especifica per als supòsits de recollida de les dades amb
finalitats administratives, que aquestes siguin objecte de registre permanent, a
diferència de les que tenen per objecte atendre a finalitats policials, consistents
en la prevenció d’un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió
d’infraccions penals, on sí que procedeix el dret de cancel·lació, en la mesura
que no siguin necessàries per a les investigacions que n’han motivat l’emma-
gatzematge (article 22.1 i 22.4 de la LOPD). 

La decisió administrativa que consisteix en conservar certs documents que
contenen dades personals, ja sigui per tenir constància de fets, que si s’elimi-
nen poden perjudicar a tercers, o bé pel seu valor històric o altra rellevància,
certament limita el dret a la cancel·lació per atendre el principi general aplica-
ble a l’Administració pública que ha donat lloc a l’obligació legal de conservar
la documentació pública. Així la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i docu-
ments públics desenvolupa una de les previsions sobre la conservació de la
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documentació pública en mans de les administracions públiques que ja està
habilitada a la pròpia LOPD.

En alguns casos es pot aplicar una excepció a aquest principi general de conser-
vació, establert per als documents públics de les administracions. És possible
que siguin cancel·lables algunes dades de caràcter personal que són utilitzades
per l’Administració en l’exercici de les seves funcions, atès allò que disposa la
normativa específica aplicable al cas concret. Excloure determinada informació
personal una vegada conclosa l’actuació que ha justificat la seva recollida i trac-
tament, apareix reconeguda, en alguns supòsits. Per exemple, en la contractació
administrativa una vegada resolta l’adjudicació del contracte, es preveu que els
altres licitadors puguin recuperar la documentació aportada; en matèria d’histò-
ries clíniques s’admet que determinada informació sigui retornada al pacient; o
bé, en relació amb les dades tributàries de les persones difuntes, quan s’han
exhaurit els terminis previstos per a la seva conservació. Això comporta un exa-
men detallat cas per cas, per comprovar la procedència de la petició de
cancel·lació segons l’àmbit d’actuació del qual es tracti i la regulació específica
que hi hagi sobre aquella matèria. Fins i tot en els casos esmentats es podria rea-
litzar un judici de pertinença de les dades que justifiqués la seva conservació.

Les finalitats que ha d’atendre l’actuació de les administracions i que, de forma
instrumental, requereixen la recollida i tractament de dades personals dóna lloc
que sigui problemàtic determinar a priori i amb caràcter general quan la con-
servació de certes dades personals pels poders públics ha deixat de servir a la
finalitat per a la qual es van recollir. És necessari conèixer el cas concret i els
termes exactes en virtut dels quals es planteja la cancel·lació, ja que serà a la
vista de la regulació que li és aplicable i dels interessos públics als quals ser-
veixen les dades, que es podrà esbrinar la procedència o no de la seva
cancel·lació. Però potser es tracta d’un àmbit que avui ja requereix de nous
plantejaments per part del legislador, sobretot a la vista de la gran capacitat
tècnica per conservar i tractar actualment les dades personals. 

La informació s’ha de conservar també, per atendre finalitats històriques, esta-
dístiques o científiques (article 11.2.e) de la LOPD) una vegada ha conclòs l’ac-
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tuació administrativa i s’ha acomplert la finalitat pública que ha esdevingut el
motiu de la recollida i tractament inicial de les dades. L’article 4.5. tercer parà-
graf de la LOPD remet al corresponent desenvolupament reglamentari la deter-
minació del procediment pel qual, com a excepció, es decideix el manteniment
íntegre de determinades dades, atesos els valors històrics, estadístics i cientí-
fics d’acord amb la legislació específica.

La legislació catalana preveu els supòsits i procediments en virtut dels quals es
procedeix a la conservació de la documentació de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents; Decret 117/1990, de
3 de maig, sobre avaluació i tria de documentació de l’Administració pública,
modificat pel Decret 128/1994, de 16 de maig, i Decret 76/1996, de 5 de març,
pel qual es regula el sistema general de gestió de la documentació administrati-
va i l’organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya).

Les dades personals que gestionen les administracions públiques sovint for-
men part d’aquella documentació administrativa que integra el patrimoni docu-
mental al qual es refereix la Llei de Patrimoni Històric. D’acord amb la llei
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, el patrimoni docu-
mental de Catalunya forma part del patrimoni cultural de Catalunya i està inte-
grat, entre d’altres, pels “documents produïts o rebuts, en l’exercici de llurs fun-
cions i com a conseqüència de llur activitat política i administrativa, per la
Generalitat, pels ens locals i per les entitats autònomes, les empreses públi-
ques i altres entitats que en depenen” (article 19.2 a) de la llei 9/1993, de 30
de setembre). 

A més, als efectes d’aquesta mateixa Llei es considera com a document :”tota
expressió en llenguatge oral, escrit, d’imatges o de sons, natural o codificat,
recollida en qualsevol mena de suport material, i qualsevol altra mena d’expres-
sió gràfica que constitueixi un testimoni de les funcions i activitats socials de
l’home i dels grups humans, amb exclusió de les obres d’investigació o de cre-
ació” (article 19.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre). 
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Aquesta regulació, que és el marc de referència de les diverses normes secto-
rials d’ordenació de cada àmbit específic de la cultura catalana, s’ha comple-
tat amb la regulació dels arxius d’aquests documents, que resten subjectes a
un especial deure de conservació d’acord amb allò establert a la Llei 10/2001,
de 13 de juliol, d’arxius i documents pel que fa referència a les administracions
públiques i especialment a la Generalitat de Catalunya.  

Aquesta llei enumera els documents públics subjectes als sistemes de gestió i
preservació (article 6) i estableix la responsabilitat directa del titular respectiu en
l’organització, l’avaluació i la seva conservació (article 8). També es preveu l’a-
valuació per la qual se’n determina la conservació segons el valor cultural, infor-
matiu o jurídic o bé l’eliminació, un cop concloses les fases activa i semiactiva
dels documents públics, alhora que estableix que cap document pot ésser eli-
minat si no se segueixen la normativa i el procediment establert per via regla-
mentària (article 9 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol).

La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental és l’òrgan que resol
sobre les sol·licituds d’avaluació de documents públics (article 19.2. b) segona)
de la Llei 10/2001, de 13 de juliol). Aquest procediment ha estat objecte de
desenvolupament mitjançant el Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avalua-
ció i tria de documentació de l’Administració pública modificat pel Decret
128/1994, de 16 de maig.

D’altra banda, el Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema
general de gestió de la documentació administrativa i l’organització dels arxius
de la Generalitat de Catalunya, és on es concreten les previsions contingudes
a la Llei d’arxius i on s’especifica la forma de procedir de la Generalitat de
Catalunya pel que fa referència a la gestió de la seva documentació. El sistema
general de gestió de la documentació administrativa de la Generalitat és el con-
junt d’operacions i tècniques, integrades en la gestió administrativa general,
entre les quals es troba la corresponent a la conservació i l’eliminació de la
documentació (article 3.1. del Decret 76/1996, de 5 de març). A més es pre-
veu que l’aplicació del sistema es recolzi en un programa informàtic administrat
pel Departament de Cultura (article 3.3. del Decret 76/1996, de 5 de març).
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A aquests efectes, es preveuen les funcions del Departament de Cultura que
estableix les directrius bàsiques del sistema general de gestió de la documen-
tació administrativa, que coordina i que supervisa la seva aplicació. Els depar-
taments o ens on es conserva la documentació implanten el sistema general
de gestió de la documentació administrativa, estableixen els criteris específics
a seguir pels seus encarregats de llurs arxius i sol·liciten al Departament de
Cultura la transferència de documentació dels arxius centrals administratius als
arxius històrics (articles 4 i 5 del Decret 76/1996, de 5 de març).

És rellevant tenir en compte que en la regulació del sistema de gestió docu-
mental dels documents públics, que abasta la producció, la tramitació, el con-
trol i sobretot l’avaluació i la conservació dels documents, prevalen els criteris
de conservació en la determinació de les responsabilitats dels titulars d’aquests
documents. Pel que fa referència a l’aplicació dels principis de protecció de
dades únicament es reconeix la garantia del dret d’accés, del dret a la intimitat
personal i del dret a la reserva de les dades protegides per la Llei (article 7 de
la Llei 10/2001, de 13 de juliol. En aquest apartat no es diu res sobre la
cancel·lació de les dades de caràcter personal.

En aquest sentit es podria tenir en compte les diverses tècniques que perme-
ten conservar les dades de caràcter personal, però amb la deguda reserva i les
cauteles necessàries, estrictament definides i cal considerar les circumstàncies
manifestades pel titular en una petició de cancel·lació que no fos possible aten-
dre. Així, en aquells supòsits que efectivament s’hagin de tenir en compte els
interessos invocats pel titular de les dades personals però no procedeixi la can-
cel·lació de les dades personals es poden instrumentar, de la manera que tèc-
nicament sigui apropiada, mesures de bloqueig, d’accés restringit, o altres que
permetin acoblar ambdós principis, el de conservació i el de reserva de les
dades personals.

7.3.4. L’accés a les dades del Padró municipal d’habitants
El Padró municipal d’habitants ha estat un dels àmbits que ha plantejat darre-
rament nombroses consultes i polèmiques sobre les possibilitats de l’ús de les
dades que allà s’hi contenen per part d’altres administracions públiques, però
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sobretot per part de la pròpia administració municipal.

Un cas que va originar debat a Catalunya per part d’alguns ajuntaments va
consistir en la polèmica que es va plantejar en relació amb la previsió de la Llei
d’estrangeria (Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre) sobre els accessos
telemàtics per part de la Direcció General de la Policia a les dades dels estran-
gers inscrits al Padró municipal. Actualment aquesta previsió està pendent de
sentència del Tribunal Constitucional atès el recurs d’inconstitucionalitat plan-
tejat pel Parlament Basc.

El padró municipal és una base de dades específicament regulada als articles
15 i següents de la Llei reguladora de les bases del règim local, segons la Llei
4/1996, de 10 de gener, que estableix que estan obligades a inscriure’s totes
les persones residents en un municipi. La finalitat del padró municipal és triple:
determina la població del municipi, és el requisit per adquirir la condició de veí
i serveix per acreditar la residència i el domicili habitual (articles 15 i 16.1 LBRL).
A més d’aquesta funció pròpia del padró municipal, la Llei de règim electoral
general (LOREG) preveu l’elaboració del cens electoral a partir de les dades
incloses al  Padró (article 35), que serveixen a més per elaborar estadístiques
oficials, sotmeses al secret estadístic, en els precisos termes de la Llei
12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública.

La bona gestió del Padró municipal l’ha convertit, sens dubte, en la base de
dades més actualitzada on es registra el domicili de les persones residents. Per
això, i per la necessitat d’acreditar el domicili, per l’exercici de drets, sol·licitud
de béns i prestacions i el compliment d’obligacions, el Padró municipal s’ha
convertit en el fitxer bàsic en tot tipus de relacions administratives. El Padró
inclou dades relatives a l’edat, el sexe, la nacionalitat i el nivell acadèmic, així
com altres informacions necessàries per a l’elaboració del cens electoral. Cal
remarcar però, que la Llei únicament autoritza la cessió de dades del padró a
altres administracions públiques, sense el consentiment previ de l’interessat,
per assumptes en els quals la residència o  el domicili sigui rellevants.

La pròpia LOPD preveu l’existència de registres de població de les administra-
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cions públiques, que poden sol·licitar a l’Institut Nacional d’Estadística les
dades que consten als padrons per l’exclusiva finalitat de realitzar les comuni-
cacions i notificacions que els calguin en l’exercici de les seves competències.
Fora d’això, d’acord amb allò establert a la LOPD, s’ha d’entendre que resta
prohibida la cessió d’altres dades a qualsevol administració pública, i que
aquesta possibilitat de sol·licitar informació que consta al Padró únicament
abasta el nom, el domicili, el sexe i la data de naixement, però no altres dades.

Aquesta reflexió és important ja que actualment, els poders públics en l’exerci-
ci de les competències que legalment tenen assignades sovint necessiten
recórrer a aquesta base de dades per localitzar el ciutadà o persona afectada
per una determinada prestació d’un servei públic. Fins aquí el debat es situaria
en determinar quina activitat es pot considerar com a pròpia d’un servei o com-
petència pública, ja que únicament en aquests casos restaria justificada l’ob-
tenció d’informació personal, sense el consentiment de la persona afectada. 

En aquest punt el debat és especialment crític, sobretot per aquelles compe-
tències de contingut difús, com han estat les relatives a la integració social o a
la promoció d’activitats o serveis públics i que tenen el risc de confondre’s amb
altres actuacions públiques, també legítimes, però que no serien adequades
per al tractament de les dades de caràcter personal sense el degut consenti-
ment del seu titular.

A banda de la necessària concurrència d’una habilitació legal perprocedir a la
cessió de dades personals quan no es disposa del consentiment de l’afectat,
cal tenir en compte també altres principis reconeguts en la LOPD, per al degut
exercici de les competències de caràcter públic. Així, també s’hauria de consi-
derar el principi de proporcionalitat, d’aplicació al tractament de dades perso-
nals i que comporta que s’utilitzin, amb caràcter preferent, mitjans menys res-
trictius per la protecció de dades, quan això sigui possible. En aquest sentit, cal
tenir en compte que les administracions públiques actualment disposen de sis-
temes percomunicar-se amb els ciutadans o veïns sense haver de forçar el
recurs a bases de dades que pot ser crític, com aquests accessos al Padró.
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Amb aquestes possibilitats d’adreçar-se a la ciutadania mitjançant formes
menys intrusives que la mera obtenció de les dades del Padró, no només s’in-
corpora  la deguda cautela en la preservació d’aquest dret fonamental, sinó
que es contribueix a un ús adient i respectuós amb la veritable finalitat d’aques-
ta gran base de dades alhora que s’introdueix el valor d’economitzar en el trac-
tament d’aquestes dades personals, que potser no són tan necessàries per a
determinades actuacions.

Això és especialment rellevant en aquelles activitats dels poders públics on
sovint concorre l’aspecte de la prestació d’un determinat servei públic i l’as-
pecte publicitari d’un determinat equip de govern. La transparència en la difu-
sió de quina ha estat la font de la qual s’han obtingut les dades sense involu-
crar bases de dades crítiques com la del Padró municipal, és un element de
cultura democràtica prou evident.

7.4. Desenvolupament de l’administració electrònica i la transparència
dels fluxos informatius a l’Administració.
El desenvolupament de la e-Administració constitueix avui dia un dels eixos
d’acció prioritari de les polítiques de modernització de les Administracions en
la majoria dels països de la Unió Europea. Gran part d’aquests projectes  con-
sisteixen en el subministrament  d’informació i de la possibilitat de tramitar on-
line, total o parcialment, alguns procediments administratius. L’eficàcia gover-
namental i administrativa, la reducció de costos i de molèsties pels ciutadans,
la simplificació, etc, formen part de l’argument que justifica y legitima l’adopció
dels diferents plans i programes al respecte.

No obstant això, no hem de perdre de vista que per dur a terme les tasques que
tenen constitucionalment encomanades, els poders públics recullen, emmagat-
zemen i processen de manera massiva les dades personals de milions de ciuta-
dans i que els fluxos d’informació, també massius, entre els particulars i els
poders públics i entre els mateixos poders públics són una realitat ineludible.

Si l’origen d’aquest dret fonamental a la protecció de dades es dóna amb oca-
sió del desenvolupament de les TIC, per tal d’evitar que la societat de la infor-
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mació amb els seus riscs i beneficis donin lloc a noves discriminacions o exclu-
sions en el desenvolupament de l’administració electrònica, aquest esquema
es reprodueix de nou: grans possibilitats de racionalitzar i fer més eficaç
l’Administració amb l’ús de les TIC, però sense que doni lloc, de nou, a exclu-
sions o discriminacions.

L’administració electrònica permet: tramitar on-line procediments, subministrar
informació personalitzada i simplificar tràmits. Això comporta interconnectar
dades personals, això és un punt crític des de la perspectiva de protecció de
dades, que ja s’ha posat en relleu pel Grup de l’Article 29 (8 de maig de 2003).

Aspectes rellevants que es plantegen en aquests processos fan referència a
àmbits com són ara: el concepte i la definició de les bases de dades de caràc-
ter personal, pel compliment legítim de les missions d’interès públic que s’han
obtingut sense el consentiment de l’afectat (article 6.2 LOPD); les interconne-
xions de bases de dades han de respectar els límits propis derivats de les fina-
litats de les bases de dades en relació amb les cessions de dades amb espe-
cial respecte al principi de lleialtat (article 21 LOPD); la utilització d’identificadors
únics o bé sectorials, que optin per un model més adequat amb el dret fona-
mental a la protecció de dades i la utilització de dades biomètriques per
aquests identificadors, que cada vegada és més freqüent, etc.

Amb tot, s’ha de tenir en compte que el valor de la transparència, no tant sols
es refereix a un principi contraposat al deure de preservar el dret a la protecció
de dades, sinó a la vessant del propi dret d’informació que conforma el contin-
gut essencial de la protecció de dades personals, amb un significat equivalent
al dret de poder conèixer els fluxos informatius en el si de les administracions. 

Algunes normes sectorials, tal com hem dit, ja han previst en la seva regulació
la manera com es realitzaran determinades comunicacions de dades perso-
nals, amb la qual cosa s’acompleix sectorialment aquest principi de transpa-
rència en el coneixement del fluxos informatius (com ara, historial clínic, padró,
matèria tributària). Es troba a faltar el mateix plantejament en aquelles normes
generals que regulen l’actuació de les Administracions Públiques i que ja



212
Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

Reflexions sobre la protecció de les dades de caràcter
personal

demanden un tractament acurat de la informació des d’aquesta perspectiva.

7.5. Reflexions entorn de la informació sanitària
Hem vist la particular força que assoleix el principi de finalitat quan el consen-
timent per a la recollida i tractament decau, d’acord amb les previsions de la
pròpia Llei, establertes en relació amb els fitxers públics. Cal plantejar ara,
determinats dubtes que recauen en els supòsits en què es produeix la situació
inversa: el titular de les dades consent expressament però la definició de les
finalitats és laxa i vague, de manera que el principi de finalitat i proporcionalitat
són qüestionats en la seva aplicació estricta. Un exemple paradigmàtic d’a-
questa situació és el tractament de les dades de salut per a finalitats científi-
ques.

En el context sanitari, hi ha presents dos interessos fonamentals que han de
ser integrats i que alhora es troben en conflicte en moltes situacions: d’una
banda, la disposició de la màxima informació per a l’assistència sanitària i per
a l’avenç de la ciència, i de l’altra banda, la garantia de la intimitat dels pacients
i de la confidencialitat de la informació. Cal evitar que l’accés a la informació, la
recollida i l’emmagatzematge indiscriminat d’informació vulneri els drets del
pacients. 

Els dos interessos en conflicte són primordials i ineludibles. En aquest àmbit es
manifesta de manera específicament rellevant la paradoxa que hem esmentat
abans: com més informació tinc del pacient, millor assistència li puc donar com
a professional sanitari i més puc investigar en benefici de la col·lectivitat i al
mateix temps més grans són els riscos existents perquè aquesta informació
mantingui la seva condició de confidencial i restringida i més també, les mesu-
res de seguretat que han de ser aplicades per al seu tractament. 

Finalment cal tenir en compte una altra situació que genera aquest emmagat-
zematge i tractament massiu de dades en l’àmbit sanitari, ja que l’estudi i anà-
lisi d’un gran volum d’informació acaba essent d’eficàcia limitada. El professio-
nal mèdic requereix moltes dades per fer una lectura de conjunt però, aquesta
informació de la qual disposa ha de ser de qualitat, adequada. 
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El reflex jurídic d’aquestes consideracions són tres drets fonamentals presents
en l’anàlisi de la problemàtica de la informació sanitària: el dret a la integritat físi-
ca i psíquica de les persones, un dret fonamental tradicionalment reconegut i
rellevant en el moment del naixement per garantir la prohibició de lesions i inge-
rències en el cos de les persones, que rebrota en l’actualitat per tal de vetllar
pels usos legítims de la informació biomètrica o genètica de les persones físi-
ques; el dret a la intimitat, a la vida privada i familiar de les persones, un dret
originalment definit per garantir un espai de llibertat lluny de les ingerències de
tercers que cobra actualment una especial rellevància per garantir que les
noves tecnologies no s’ingereixin, amb unes eines molt més agressives en els
àmbits íntims de les persones; i el dret a la protecció de les dades personals o
l’autodeterminació informativa, un dret fonamental de nova formulació que neix
com a una extensió del dret a la integritat de les persones i que és definit com
a un reconeixement del dret a les persones a tenir un control absolut. 

Així, en l’estudi de les dades relatives a la salut de les persones físiques, cal
tenir en compte la normativa reguladora dels drets fonamentals i les llibertats
de les persones i específicament, la normativa sanitària i les exigències d’a-
questa en relació amb la informació del pacient i el règim de protecció de les
dades de caràcter personal, específicament aquelles consideracions sobre les
dades de salut, dades a les quals s’atorga el caràcter de dades sensibles. 

El legislador considera ambdós blocs normatius com a àmbits materials inde-
pendents, ambdós protegeixen distints béns jurídics: d’una banda, el poder de
decisió del pacient sobre la seva salut amb la màxima informació i una assis-
tència sanitària de qualitat, i de l’altra, les dades personals del pacient.
Ambdues normatives però, conflueixen sobre un mateix objecte: la informació;
una l’aborda des del punt de vista sanitari, la informació que ha de conèixer el
metge i la que correspon al pacient per garantir el tractament sanitari; l’altra,
l’aborda com a un objecte que requereix una protecció en ell mateix, ja que
quan aquesta informació sanitària conté dades de les persones físiques és
objecte de la garantia excepcional que atorguen els ordenaments jurídics als
drets fonamentals. 
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7.5.1. El concepte ampli de dada de salut 
El Grup Europeu d’Ètica en la Ciència i en les Noves Tecnologies considera que
la dada personal de salut inclou dades bàsiques mèdiques, relatives a malalties
i intervencions, a medicaments prescrits i a diagnòstics, dades sensibles asso-
ciades, com les relatives a la salut mental, a patrons de conducta, a la vida
sexual i a factors socials i econòmics, i les dades administratives sanitàries,
relatives al registre i a les admissions, a les transaccions econòmiques associa-
des o a les assegurances.

Les dades genètiques integren, i així s’ha reconegut en els textos normatius i
en els documents que aborden el tema de la genètica, el concepte de dada de
salut, tenint una qualificació d’especialment sensible dins del conjunt de dades
relatives a la salut en la mesura que no només indiquen el codi genètic d’una
persona, sinó que d’aquest se’n pot extreure informació sobre altres persones
de la mateixa família o sobre el grup genètic al qual pertany. Així ho estableix la
Recomanació de 13 de febrer de 1997 del Consell d’Europa, sobre protecció
de dades mèdiques, en el seu punt 4, relatiu a les dades genètiques.
S’analitzaran, posteriorment, amb més detall les particularitats de les dades
genètiques, per raó de la seva naturalesa i els usos als quals es destinen. 

D’acord amb aquest mateix text, les dades dels nens no nascuts, dels nasci-
turus, han de gaudir d’una protecció equiparable a la de les dades mèdiques
d’un menor i reconeix que si la legislació nacional no disposa alguna altra cosa,
qui ostenti la responsabilitat paterna o materna pot actuar com a persona legi-
timada per actuar pel nasciturus com a subjecte de protecció de dades. Així
mateix, l’opinió del Grup d’Ètica en Ciència i Noves Tecnologies és que el res-
pecte a la confidencialitat de les dades de salut continua després de la mort de
la persona, de manera que les dades de les persones difuntes també seran
objecte de protecció i de confidencialitat.  

7.5.2. Obligacions en la recollida i la conservació de la informació sani-
tària
En el moment de la recollida de les dades i en el moment de la necessitat de
la prestació sanitària ens trobem amb dues obligacions imposades, una, per la
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normativa sanitària i l’altra, per la normativa reguladora de la protecció de
dades personals: el consentiment informat i el deure d’informació.  

El reconeixement del consentiment informat en l’àmbit sanitari ja es troba reco-
llit a l’article 3 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea que regu-
la el dret a la integritat física i psíquica de les persones. En el seu apartat segon,
introdueix especificacions relatives a aquest dret en el marc de la medicina i la
biologia i, en particular, exigeix el respecte al consentiment lliure i informat de la
persona de la que es tracti.

És doncs, en el si del dret fonamental a la integritat física i psíquica que s’inse-
reix el consentiment informat i lliure de les persones. El Conveni relatiu a Drets
Humans i Biomedicina, de 4 d’abril de 1997, en el seu article 5,  estableix, com
a regla general, que una intervenció en l’àmbit de la sanitat només podrà efec-
tuar-se després que la persona afectada hagi donat el seu lliure i inequívoc con-
sentiment, havent rebut, prèviament una informació adequada sobre la finalitat
i la naturalesa de la intervenció, així com sobre riscs i conseqüències que pugui
comportar. 

A nivell internacional, queda reconegut el consentiment informat com a requisit
previ per a qualsevol tractament sanitari i les legislacions nacionals  s’encarre-
guen de concretar l’articulació i la forma de prestació d’aquest consentiment.
La normativa espanyola i catalana estableixen que, en termes generals, aquest
consentiment informat podrà ser prestat de forma verbal, però haurà de ser
escrit en els supòsits d’intervencions quirúrgiques, en els procediments de
diagnòstic i terapèutics invasors i en general, per a procediments que suposen
riscs o inconvenients de notòries i previsibles repercussió negatives per a la
salut del pacient.

El consentiment informat integra el que s’anomena l’autonomia del pacient per
tal que el pacient pugui decidir sobre a quines intervencions es sotmet, amb
ple coneixement dels riscos que comporten i implica també el reconeixement
del dret a manifestar voluntats anticipades, per tal d’expressar la seva voluntat
que s’ha de tenir en compte quan les circumstàncies no li permetin expressar-
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se personalment, també anomenat comunament testament vital. 

Un cop analitzada la informació que ha de tenir el pacient abans de sotmetre-
’s a una intervenció sanitària, cal tenir present que el personal sanitari ha de dis-
posar d’aquella informació necessària per poder prestar l’assistència sanitària,
informació de tot tipus que, en tot cas, haurà de comprendre dades de caràc-
ter personal. La determinació de quina informació és necessària recau sobre el
personal sanitari que és qui decideix quina és la informació rellevant per al diag-
nòstic, facultat que té una important rellevància per la protecció de dades. 

D’altra banda, la normativa de protecció de dades personals estableix unes
determinades previsions específiques per a les dades de salut i exigeix que en
el moment de la recollida de les dades personals es doni compliment al dret
d’informació a l’interessat, reconegut a la Directiva 95/46/CE, de 24 d’octubre
de 1995, així com a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter perso-
nal, a l’article 5. 

En concret, les dades de caràcter personal de salut són qualificades com a
dades especialment protegides juntament amb les dades que fan referència a
l’origen racial, a la sexualitat, a les conviccions religioses i filosòfiques, i són
considerades dades sensibles. Pel seu caràcter de dada sensible es prohibeix,
per regla general, el tractament de les dades de salut, però s’estableix que no
serà aplicable la prohibició quan el tractament de les dades resulti necessari per
a la prevenció o diagnòstic mèdic o la gestió de serveis sanitaris, sempre que
el tractament de dades esmentat sigui realitzat per un professional sanitari sub-
jecte al secret professional o per una altra obligació de secret equivalent. Amb
aquestes finalitats es poden tractar no només les dades de salut, sinó la resta
de dades sensibles, dades que poden ser especialment rellevants per a l’assis-
tència sanitària.

En aquest punt, la normativa de protecció de dades ens remet al deure de
secret professional que ha format part de la bona pràctica mèdica des de
temps immemorials fins a l’actualitat, per mitjà del jurament hipocràtic que ja
exigeix aquesta cautela al metge i que la majoria de les normatives nacionals
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han recollit expressament aquest deure. 

Trobem determinats punts conflictius en l’àmbit sanitari pel que fa al respecte
del principi de qualitat de les dades personals que és el fonament de tot el
règim de protecció de dades i que exigeix que només es recullin i tractin aque-
lles dades necessàries i adequades per a finalitats explícites i determinades. 

Per a la prestació assistencial sanitària és el personal sanitari el que valora qui-
nes dades són necessàries per exercir la seva professió. El dret del personal
sanitari a tractar les dades del pacient és un dret que és inherent a la correcta
prestació de l’assistència sanitària. Així, dades personals que en altres àmbits
materials es podrien considerar com a excessives i irrellevants poden tenir un
paper molt important per al diagnòstic mèdic. El personal sanitari tendeix a
recollir molta informació i hem d’entendre que el principi d’economia de la
dada, que exigeix recollir només la informació realment indispensable, no seria
d’estricta aplicació en l’àmbit sanitari.

Així, la normativa de protecció de dades no exigeix el consentiment previ de
l’interessat per al tractament de les seves dades amb finalitats sanitàries, però
sí que cal que en el moment de la recollida es presti el deure d’informació, i s’a-
sabenti de la identitat del responsable del tractament, de les finalitats del trac-
tament, dels destinataris de les dades, del caràcter obligatori o no del submi-
nistrament de les dades i de l’existència dels drets d’accés, cancel·lació i rec-
tificació. 

La Recomanació sobre protecció de dades mèdiques estableix que la informa-
ció es doni preferentment en el moment de la recollida de les dades i que si les
dades no s’obtinguessin directament de l’interessat, la informació es presti el
més aviat possible. Així mateix recomana que sigui apropiada i adaptada a les
circumstàncies, i donada als afectats preferentment de forma individual. 

Sovint, es tendeix a confondre ambdós tipus d’informació que ha de ser pres-
tada al pacient, com a subjecte titular d’unes dades de caràcter personal i com
a persona que es sotmetrà a un tractament sanitari. Ambdues normatives però,
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protegeixen béns jurídics diferents i la normativa sanitària no només exigeix que
rebi informació en relació amb la malaltia o amb el tractament mèdic al que pot
sotmetre’s, sinó que és el pacient el que ha de consentir la prestació sanitària.
Cal doncs, tenir present que ambdós blocs normatius han de ser interpretats
de forma integrada, en aquest aspecte puntual i en d’altres àmbits, com ara
l’accés a la informació clínica i el dret a conservar-la. 

El consentiment previ, d’acord amb la normativa de protecció de dades perso-
nals, sí que serà necessari quan les dades hagin de ser destinades a finalitats
diferents de les del pròpia prestació terapèutica o assistencial del pacient. Així,
s’haurà de disposar del consentiment del pacient quan les dades personals de
salut identificatives del titular es vulguin incloure en un estudi per a la recerca
científica que no es pugui realitzar amb dades anonimitzades i quan no hi hagi
una previsió legal que ho habiliti. 

En relació amb la conservació de la informació sanitària, el principi de qualitat
de les dades personals en la normativa de protecció de dades exigeix que les
dades siguin conservades de forma que permeti la identificació dels afectats
durant un temps no superior al necessari però es permet la conservació i l’ar-
xiu per un període més llarg amb finalitats, entre d’altres, científiques. La nor-
mativa específica sanitària, de caràcter nacional, regula però uns termini de
conservació de la història clínica reforçats en garantia de la salut dels pacients
i de les responsabilitats legals existents. 

En aquest punt, cal esmentar que en el sistema sanitari públic concorre, addi-
cionalment, un altre bloc normatiu que ha de ser tingut en compte en relació
amb la informació sanitària continguda en expedients administratius. Així, els
hospitals públics hauran de considerar en tot cas quines són les obligacions de
conservació de la documentació en la mesura que es tracta de documentació
administrativa, documentació relativa al funcionament de les administracions
públiques sotmesa a uns requisits d’arxiu i conservació estrictament establerts. 

A més, aquesta informació que conté dades de caràcter personal relatives a la
salut, ha de ser tractada i conservada d’acord amb les mesures de seguretat
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exigibles, que d’acord amb la normativa d’aplicació, són de nivell alt. La
Recomanació del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, sobre protecció de
dades mèdiques, conté un catàleg de mesures expressament concebudes per
a les dades de salut, que pretenen assegurar la confidencialitat, integritat i
exactitud de les dades processades. L’apartat 9 d’aquesta Recomanació esta-
bleix, com a objectius a aconseguir, una sèrie de controls per garantir la segu-
retat de les dades de salut: controls d’accessos a les instal·lacions, controls
dels suports d’emmagatzematge de les dades, controls d’utilització de les
dades per tal que persones no autoritzades no usin la informació, controls
d’accessos a la informació, amb la recomanació expressa que el disseny del
sistema de processament, com a norma general, permeti la separació de les
dades identificatives, les administratives, les mèdiques, les socials i les genèti-
ques i que hi hagi un control dels accessos a cada categoria diferent de dades
de salut del centre. Així mateix, exigeix controls de comunicació de les dades,
controls en la fase d’introducció de la informació, controls del transport per evi-
tar la lectura, còpia, alteració o esborrat no autoritzat de les dades personals i
controls de disponibilitat que gestionin les còpies de seguretat. 

L’accés a la informació és un risc especialment crític per a la preservació de la
confidencialitat degut a l’elevat nombre de persones que accedeixen a aques-
ta informació en els centres sanitaris. Tots els que accedeixen a aquesta infor-
mació estan obligats per un deure de secret independentment del tipus de
suport d’aquesta informació, sigui en suport paper o en suport electrònic. El
registre en suports electrònics asseguren, en principi, un major control d’accés,
però també estan exposats a un risc d’accés i divulgació no autoritzada davant
d’atacs externs o comunicacions no controlades. 

7.5.3. Els drets d’accés a la informació sanitària 
La normativa reconeix el dret d’accés del pacient a la seva història clínica i el
dret del titular de les dades personals a accedir a la informació relativa a la seva
persona, requisit indispensable per a la garantia del dret a l’autodeterminació
informativa, el dret fonamental a saber controlar qui disposa de les dades, per
a quines finalitats, quan i com o amb quina seguretat són tractades i a decidir
sobre aquests aspectes. 



220
Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

Reflexions sobre la protecció de les dades de caràcter
personal

Es posa de manifest, un altre cop, que dues normatives diferents conflueixen
sobre un mateix objecte que és la informació en l’àmbit sanitari. Ambdues
recauen sobre l’acció de conèixer i controlar quina és la informació disponible
relativa a la salut d’una persona i ho fan des d’enfocaments diferents que, a la
pràctica, requereixen però, a ser integrats. 

Així, el dret del pacient a accedir a la història clínica, es reconeix en l’article 10
del Conveni de Drets Humans i Biomedicina que preveu el dret de tota perso-
na a conèixer tota la informació obtinguda respecte de la seva salut. Les nor-
matives nacionals regulen l’exercici d’aquest dret. En el cas de la normativa
espanyola i catalana es reconeix el dret del pacient a accedir a la documenta-
ció de la història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren, en els
articles 13.1 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre i 18.1 de la Llei 41/2002,
de 14 de novembre. 

Les limitacions a aquests accessos rauen en el fet que no siguin en perjudici
de terceres persones o dels professionals que participen en la seva elaboració,
de manera que aquests poden reservar les seves anotacions subjectives al
marge de la consulta del pacient o de tercers i la llei estatal afegeix també, com
a motiu de denegació de l’accés a les dades, quan es realitzi en interès tera-
pèutic del pacient. 

Hi ha una especial referència a l’accés de les dades de les persones difuntes,
a les quals només tindran accés aquelles persones vinculades per raons fami-
liars, llevat que el difunt ho hagi prohibit expressament i així s’acrediti, sempre
que no es faciliti informació que afecti a la seva intimitat. Si l’accés es motiva
per un risc per a la salut s’ha de limitar exclusivament a les dades que siguin
pertinents.

D’altra banda, l’exercici del dret d’accés segons la normativa de protecció de
dades, es recull específicament, per a les dades de salut, en el punt 8 de la
Recomanació de 1997 que preveu el dret de tota persona a accedir a les seves
dades mèdiques, exigint que la informació es presti de manera intel·ligible, tot
i que la normativa preveu determinades excepcions, de les quals correspon
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destacar que el dret pot ser negat, limitat o rebutjat si està previst per la llei i si
el coneixement pot causar un dany a la salut de l’afectat; si la documentació
de l’afectat revela informació sobre tercers o sobre dades genètiques, si aques-
ta informació pot generar un seriós dany a un parent o persona amb vinculació
directa o si les dades són usades per a finalitats d’investigació científica o esta-
dística i s’aprecia amb nitidesa que no hi ha cap risc de violació de la intimitat
de l’afectat, especialment el d’usar les dades en decisions o mesures que afec-
tin un individu en particular. 

No es pot desconèixer però que l’accés a la història clínica ha estat i continua
sent de difícil articulació a la pràctica i que genera constant conflictivitat. S’ha
considerat que l’accés per part del pacient a la informació de la història clínica
vulneraria la intimitat i l’autonomia professional del personal sanitari si aquest
accedís a les valoracions subjectives que aquests introdueixen. Les normatives
espanyola i catalana han previst expressament aquesta limitació i determinats
autors consideren que l’accés a la història clínica podria també limitar-se per
protegir la intimitat de tercers quan amics o familiars han donat informació
sobre el pacient. 

La normativa de protecció de dades de caràcter personal reconeix, a banda del
dret d’accés a la dades, els drets d’oposició, cancel·lació i rectificació de les
dades. Ens trobem però, també davant de certes particularitats en relació amb
els drets d’oposició, cancel·lació i rectificació en l’àmbit sanitari, en la mesura
que concorren dos diferents béns jurídicament protegits: la informació sanitària
per prestar l’assistència i la dada personal com a objecte de protecció. Aquesta
dualitat d’interessos pot condicionar o restringir els drets del titular de la dada
sanitària en l’àmbit sanitari. Tal i com ja hem mencionat, el personal sanitari es
troba en una situació de prevalença per valorar la informació necessària per a
la prestació sanitària i serà ell el responsable de jutjar l’oportunitat o la pertinèn-
cia de cancel·lar o rectificar les dades personals. Més enllà d’errors obvis o
d’actualitzacions necessàries, difícilment l’interessat podrà exigir la rectificació
o cancel·lació de les dades de salut. Trobarem però, supòsits en què serà per-
tinent la rectificació o la cancel·lació, de manera que el responsable de la his-
tòria clínica sempre haurà de tenir present l’existència d’aquests drets i haurà
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de respectar-ne el seu exercici legítim per part dels titulars. 

Finalment analitzarem com s’articula l’accés a la informació sanitària per part
de tercers, concretament quan no s’efectua amb les finalitats ja legitimades per
llei que hem analitzat, de diagnòstic i prevenció mèdica, assistència sanitària o
tractament mèdic i gestió de serveis sanitaris. 

7.5.4. La comunicació de la informació sanitària per a finalitats no sani-
tàries
D’acord amb la normativa sanitària catalana i espanyola els usos i accessos
legítims a la història clínica per a finalitats no sanitàries poden ser per atendre
finalitats judicials, epidemiològiques, de salut pública, de recerca o de docèn-
cia. En aquests casos, llevat el judicial, s’imposa l’obligació de preservar les
dades d’identificació personal del pacient separades de les de caràcter clinico-
assistencial, de forma que s’asseguri l’anonimat, excepte si el pacient ho ha
consentit expressament. En casos d’investigació judicial, si es considera
imprescindible unificar les dades identificatives amb les clinicoassistencials, cal-
drà sotmetre’s al que disposin els jutges i tribunals i que l’accés a aquestes
dades i documents quedi estrictament limitat al fins específics de cada cas. 

Aquesta cessió de les dades personals no anonimitzades a jutges i tribunals no
és però lliure sinó que està igualment condicionada als principis generals de la
protecció de dades: s’haurà d’analitzar quines dades són pertinents i necessà-
ries per a la resolució del cas i s’ha de fer una petició concreta i motivada per
tal de garantir el compliment de les obligacions del cedent i els drets del
pacient. Aquest és un supòsit més que cal integrar la normativa de protecció
de dades i la normativa sanitària. 

D’altra banda, d’acord amb la normativa reguladora de la protecció de dades,
la comunicació de dades per a finalitats diferents de les sanitàries, en termes
generals, sempre i quan es puguin considerar compatibles amb les finalitats per
a les quals les dades es van recollir, estaran sotmeses al règim de consenti-
ment, tot i que es preveuen algunes excepcions en atenció a interessos públics
o quan es considera que el consentiment de l’interessat és implícit. 
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Addicionalment, la Recomanació de 1997 concreta quins supòsits específics
habiliten la comunicació de dades de salut i en particular, exigeix l’anonimitza-
ció de les dades com a regla general per a les comunicacions de dades per raó
de la investigació científica. Disposa que les dades de salut identificatives úni-
cament podran ser usades en una investigació científica quan el titular de les
dades hagi prestat el seu consentiment o quan estigui previst per llei nacional i
el titular no s’hi oposi, sigui impracticable contactar amb ell o el projecte sigui
de màxim interès i s’autoritzi la utilització de les dades. Finalment estableix que
les dades personals usades en una investigació només es podran publicar si el
titular ho ha consentit i si la publicació està permesa per llei. 

7.5.5. Determinades particularitats de l’accés a dades genètiques per a
finalitats de recerca científica
Aquestes exigències es consideren sovint de difícil compliment per part del
sector de la recerca científica, especialment en l’àmbit de la recerca farmaco-
genètica, atès que els agents requereixen utilitzar dades identificatives per exi-
gència del mateix estudi a realitzar, per poder acreditar els supòsits estudiats
davant les autoritats reguladores dels medicaments si el projecte de recerca
pretén l’aprovació d’una nova medicina i per poder verificar i evitar errors en l’a-
nàlisi del projecte. Així, part de la doctrina valora com a necessari estudiar la
pertinència d’establir una regulació ad hoc per al tractament de les dades
genètiques amb finalitats de recerca científica, mentre que altres entenen que
la regulació existent és suficient, encara que sigui dificultosa la seva aplicació.
Dificultats addicionals deriven del fet que la recerca científica per part d’empre-
ses farmacèutiques multinacionals o en el si de projectes de recerca internacio-
nals, requereixen grans fluxos de la informació entre països de diferent tradició
i regulació. 

La voluntat i les necessitats dels investigadors en el camp de la genètica ha
dut, a la pràctica, a la creació de bases de dades genètiques o de biobancs
que han basat la participació dels titulars únicament en base al consentiment.
La doctrina i la jurisprudència comencen a plantejar però, la necessitat que la
recollida i el tractament de dades genètiques no es basi únicament en el con-
sentiment informat dels titulars sinó que respectin, en tot cas, els principis
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generals del règim de protecció de les dades personals, especialment pel que
fa referència al principi de qualitat de les dades quant a la necessitat que esti-
guin determinades a priori les finalitats i s’analitzi la pertinència de les dades
que són recollides, a fi d’evitar així la recollida i emmagatzematge indiscriminat
d’informació no rellevant. Es considera que la condició de dret fonamental de
què gaudeix el dret a la protecció de les dades personals, exigeix que els prin-
cipis bàsics que el defineixen no siguin relegats a l’oblit en base el consenti-
ment formal de l’afectat. 

S’ha detectat a més, que majoritàriament el consentiment informat del titular de
les dades no es presta des d’una posició d’igualtat respecte del metge o inves-
tigador que sol·licita, a criteri de la seva autonomia professional, la informació,
si el pacient o participant no es troba amb la fortalesa suficient per valorar els
termes en què el consentiment és prestat o per denegar-lo. 

Cal tenir present que les dades genètiques subministrades per un particular,
sobre la base del consentiment informat, per a unes finalitats genèricament
definides com la recerca científica, afecten però altres membres de la seva
família o a altres persones d’un mateix col·lectiu. Aquests poden ser titulars
dels corresponents drets de l’habeas data, de manera que el seu dret fona-
mental a la protecció de les dades es pot veure afectat o vulnerat sense la seva
participació directa.

7.6. Algunes recomanacions generals
Hem analitzat fins aquí, a grans trets, quina és la regulació jurídica existent en rela-
ció amb la informació sanitària i les seves connotacions ètiques i únicament resta
remarcar quatre recomanacions per al tractament de la informació sanitària:

p Identificar els pacients utilitzant un codi, que faciliti el control d’accessos i la
gestió de la informació, i que únicament disposi de les dades identificatives
del pacient, el personal sanitari que presta directament l’assistència sanità-
ria o aquelles persones que per raó de la seva feina els és indispensable el
coneixement d’aquesta informació: dades dissociades d’una persona iden-
tificable. 
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p Adoptar codis tipus, protocols d’actuació amb el màxim consens possible
que analitzin de forma global la informació sanitària. La pròpia Directiva esta-
bleix en el Considerant 61) la necessitat de promoure l’elaboració de codis
de conducta. 

p Promoure la creació en els centres sanitaris, o en les associacions en les
quals participin, de comitès ètics que puguin ajudar a resoldre dubtes deri-
vats de la pràctica.

p Dissociar les dades i no mantenir les dades identificatives quan no sigui
necessari per a la gestió de la informació: dades irreversiblement dissocia-
des d’una persona identificable. 
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L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha modificat o suprimit algunes
referències del text dels Dictàmens que es transcriuen a continuació, a fi i
efecte de preservar la identitat de determinades persones.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un centre hospita-
lari en relació amb les cessions de dades de salut al Poder Judicial
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
part d’un centre hospitalari en la qual es formulen les següents tres preguntes
concretes: 

p Si un Jutge o Magistrat pot sol·licitar a un centre hospitalari totes les dades
sanitàries d’un pacient, ja sigui en el marc d’un procés civil, penal, conten-
ciós administratiu o laboral. 

p Si el facultatiu pot negar-se a aportar dades sanitàries o restringir-les empa-
rat en el deure de secret professional i/o en el dret que té el pacient a la con-
fidencialitat de les dades. 

p Si el centre sanitari pot deixar de complimentar o comunicar al Jutge o
Magistrat que no subministra les dades perquè no es menciona expressa-
ment si és a petició del propi pacient o amb el seu consentiment. 

La consulta formulada s’acompanya de quatre còpies d’escrits judicials, tres
requeriments de jutges o magistrats i un ofici de la Secretària Judicial. En tots
ells es sol·liciten dades de salut de determinats pacients d’aquest centre hos-
pitalari. 

Examinada la documentació presentada i vista la proposta de dictamen de
l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència, es fan les consideracions següents, 

I

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, li correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats
de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades

Dictàmens emesos
(anonimitzats)

ANNEX 1
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de caràcter personal i col·laborar amb aquestes administracions públiques en
la difusió de les obligacions derivades de la dita legislació. L’Estatut de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20
de febrer, concreta en el seu article 15.1.g) que correspon al Director de
l’Agència respondre les consultes que li formulin d’acord amb els termes de
l’esmentat article de la llei. A aquests efectes s’estableix que les consultes que
hagi de fer l’Administració de la Generalitat i els organismes i entitats que en
depenen es cursen per mitjà del conseller o consellera competent per raó de
la matèria. Les consultes que hagin de fer la resta d’institucions i organismes
compresos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2002, es cursen per mitjà de l’òr-
gan que n’ostenti la representació. 

D’acord amb aquestes consideracions, aquest centre hospitalari hauria de cur-
sar possibles noves consultes a l’Agència Catalana de Protecció de Dades a
través del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat a fi que
el conseller adrecés la consulta al director de l’Agència. Així mateix, i a fi de pre-
servar la confidencialitat de les dades dels interessats, és convenient preservar
l’anonimat de la informació que inclouen, concretament en aquest supòsit, els
escrits judicials que s’adjunten. 

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet en base als
esmentats articles 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.g) del Decret
48/2003, de 20 de febrer. 

II

En relació amb la consulta plantejada correspon, en primer lloc, fer referència
al règim específic aplicable a les dades de salut dins del règim de protecció de
les dades de caràcter personal. Així l’article 7 de la Llei orgànica de protecció
de dades personals, relatiu a les dades especialment protegides, disposa: 

“3. Les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a la
salut i a la vida sexual només poden ser recollides, tractades i cedides quan,
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per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expres-
sament.”  

De conformitat amb aquest article les cessions de dades de salut han d’empa-
rar-se en l’interès general, han de ser expressament autoritzades per llei o han
d’haver estat consentides per l’interessat, en els supòsits que ens ocupen, pel
propi pacient. L’article 8 de la mateixa norma, disposa per a les dades relatives
a la salut: 

“Sens perjudici del que disposa l’article 11 pel que fa a la cessió, les institucions
i els centres sanitaris públics i privats i els professionals corresponents poden
procedir al tractament de les dades de caràcter personal relatives a la salut de
les persones que hi acudeixin o hi hagin de ser tractades, d’acord amb el que
disposa la legislació estatal o autonòmica sobre sanitat.”

Cal atendre doncs, al que estableix l’article 11 de la mateixa Llei orgànica en
relació amb la comunicació de dades: 

Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relaciona-
des amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment
previ de l’interessat. 

El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari: 

(…)

d) Quan la comunicació que s’hagi d’efectuar tingui com a destinatari el defen-
sor del Poble, el ministeri fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Comptes,
en l’exercici de les funcions que té atribuïdes. Tampoc no cal el consentiment
quan la comunicació tingui com a destinatari institucions autonòmiques amb
funcions anàlogues al defensor del Poble o al Tribunal de Comptes. 
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Aquest article eximeix per a les comunicacions de dades personals, entre d’al-
tres, a jutges o tribunals, únicament del requisit del consentiment de l’interes-
sat. S’introdueix una excepció al règim general que exigeix en tot cas el con-
sentiment previ de l’interessat a les comunicacions adreçades al compliment
de les finalitats legítimes d’ambdós subjectes de la comunicació. Les comuni-
cacions de dades personals a jutges i tribunals, entre d’altres, no hauran de ser
consentides per l’interessat sempre que siguin necessàries per a l’exercici de
les funcions que tenen atribuïdes, o sigui, quan s’emmarquin en l’exercici de les
funcions legítimes d’enjudiciament que corresponen als òrgans judicials i siguin
necessàries per a la resolució, anàlisi o valoració del cas que ocupi al jutge o
magistrat. L’exempció del requisit del consentiment no significa que resti inapli-
cable el règim general de protecció de dades, ans el contrari, cobra especial
rellevància el compliment dels principis generals de la protecció de dades per-
sonals, atès que la comunicació de dades és inconsentida i la llei no precisa els
exactes termes en què aquesta ha de realitzar-se. 

III

En aquest punt, correspon analitzar l’article 4 de la Llei orgànica de protecció
de dades que defineix el principi de qualitat de les dades i en el seu apartat pri-
mer exigeix: 

“Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així
com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no
excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legí-
times per a les quals s’han obtingut.”

El darrer apartat del mateix article prohibeix expressament la recollida de dades
per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits, prohibició que impedeix recollir un
excés de dades o recollir sense el consentiment quan aquest seria exigible en
relació a part o a la totalitat de les dades personals. Qualsevol recollida i pos-
terior tractament que sobrepassi les exigències de la necessitat i pertinència de
les dades significaria una recollida il·lícita o deslleial per utilitzar mecanismes
existents amb un abast desmesurat. 
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La definició de “tractament de dades de caràcter personal” s’estén a les ope-
racions i als procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin
recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les
cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i
transferències. Així doncs, la valoració de la dada personal com a adequada,
pertinent i no excessiva per a unes finalitats, determinades, explícites i legítimes
és necessària i aplicable a tot tipus de tractament, i específicament, com en el
supòsit que ens ocupa, a les cessions a jutges i tribunals. 

El propi Tribunal Constitucional assenyala que el requisit del consentiment
només es pot eximir per a les comunicacions de dades quan s’hagi d’atendre
a béns i drets de rellevància constitucional i introdueix la necessitat de valorar
la seva justificació i proporcionalitat. Ho fa en la Sentència 292/2000, de 30 de
novembre, en el Fonament Jurídic 13, amb els següents termes: 

“(…) el derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos persona-
les (art. 6 LOPD) no implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos
a terceros, pues constituye una facultad específica que también forma parte del
contenido del derecho fundamental a la protección de tales datos. Y, por tanto,
la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines
distintos de los que originaron su recogida, aun cuando puedan ser compati-
bles con éstos (art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión y uso que requie-
re el consentimiento del interesado. Una facultad que sólo cabe limitar en aten-
ción a derechos y bienes de relevancia constitucional y, por tanto, esté justifi-
cada, sea proporcionada y, además, se establezca por Ley, pues el derecho
fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites.” 

És necessari doncs, que la petició d’informació personal per part del jutge o tri-
bunal sigui d’acord i per a un supòsit concret, en que les dades siguin neces-
sàries, pertinents i adequades i la petició d’informació personal s’ha de fer prè-
via ponderació d’aquests requisits per part del jutge o magistrat. No hem de
desconèixer que la cessió inconsentida de les dades del pacient és una mesu-
ra excepcional que fa cedir, per atendre a interessos constitucionals, un dret
fonamental (l’autodeterminació informativa) dels particulars davant  la necessà-
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ria col·laboració amb el poder judicial a fi de garantir l’exercici de les funcions
que li corresponen. 

La Constitució Espanyola preveu a l’article 118 l’obligació de prestar la
col·laboració als jutges i tribunals que requereixin en el curs del procés i en l’e-
xecució d’allò que resolguin. Queda constitucionalment reconegut el deure de
col·laboració amb els jutges i tribunals per a la resolució dels assumptes que
els ocupen i són d’altres disposicions legals les que articulen aquesta obligació
de col·laboració (article 469 de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial).

Però s’ha de tenir en tot moment present que l’autodeterminació informativa
s’insereix en l’article 18.4 de la Constitució Espanyola i que amb el reconeixe-
ment d’aquest dret com a dret fonamental de les persones se li atribueix el
nivell de protecció i les garanties inherents a aquests drets i el caràcter de valor
inspirador de l’ordenament jurídic. Així la prestació de la col·laboració als jutges
i tribunals ha de ser respectuosa amb aquest dret fonamental i s’ha de fer una
interpretació integradora d’ambdós béns constitucionalment protegits, de
manera que la cessió de les dades personals al jutge o magistrat no vulneri el
dret a la protecció de dades del pacient. Entenem doncs, que el jutge o magis-
trat, que apareix com a únic òrgan legitimat per a cursar aquesta petició, ha de
motivar i concretar amb precisió quina és la informació necessària i pertinent
que ha d’aportar el cedent, garantint-li d’aquesta manera, tant al cedent com
al titular de les dades, que no es vulnera amb la comunicació el dret del pacient
a la protecció de les seves dades i la confidencialitat de la informació.

IV

La pròpia Llei orgànica de protecció de dades remet en relació amb les dades
de salut al què disposi la normativa estatal o autonòmica sobre sanitat. Cal
doncs, analitzar també les especificacions concretes que estableix la normati-
va vigent sanitària sobre l’accés i l’ús de la història clínica del pacient dels cen-
tres sanitaris. 



Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

Dictamens emesos (anonimitzats)

233

L’article 5 de la Llei catalana 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clíni-
ca disposa: 

“1. Tota persona té dret que es respecti la confidencialitat de les dades que fan
referència a la seva salut. Igualment, té dret que ningú que no hi estigui auto-
ritzat hi pugui accedir si no és emparant-se en la legislació vigent.” 

2. Els centres sanitaris han d’adoptar les mesures oportunes per a garantir els
drets a què es refereix l’apartat 1, i aquest efecte han d’elaborar, si escau, nor-
mes i procediments protocolaris per garantir la legitimitat de l’accés a les dades
dels pacients.”

Tal i com ja hem vist, la normativa vigent reconeix el deure de col·laboració amb
els jutges i tribunals i l’accés a la informació personal de salut amb finalitats
judicials, amb el condicionants, que al nostre entendre existeixen. El redactat
d’aquest mateix article ens remet un altre cop a les limitacions existents per
garantir la legitimitat d’aquest accés, a l’anàlisi cas per cas de quin és l’empa-
rament legal existent i quines les necessitats que cal atendre. 

És la regulació que estableix la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica regu-
ladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informa-
ció i documentació clínica, la que concreta l’ús de la història clínica per finali-
tats judicials i ho fa en els següents termes a l’apartat tercer de l’article 16: 

“L’accés a la història clínica amb finalitats judicials (…) es regeix pel que dispo-
sen la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i la
Llei 14/1986, general de sanitat, i altres normes d’aplicació en cada cas.
L’accés a la història clínica amb aquestes finalitats obliga a preservar les dades
d’identificació personal del pacient, separades de les de caràcter clinicoassis-
tencial, de manera que com a regla general quedi assegurat l’anonimat, llevat
que el pacient mateix hagi donat el seu consentiment per no separar-les. Se
n’exceptuen els casos d’investigació de l’autoritat judicial en què es consideri
imprescindible unificar les dades identificatives amb les dades clinicoassisten-
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cials, en els quals cal atenir-se al que disposin els jutges i tribunals en el pro-
cés corresponent. L’accés a les dades i els documents de la història clínica
queda limitat estrictament a les finalitats específiques de cada cas.” 

S’introdueix la finalitat específica de cada cas com element de valoració vincu-
lant tant pel jutge o tribunal com pel facultatiu que hagi de donar l’accés a la
informació i es reafirma el caràcter restrictiu i subsidiari d’aquest accés a les
dades de caràcter personal, en tant que és una excepció a la regla general que
exigeix la anonimització de la informació si no hi ha el consentiment del pacient.
L’accés a la informació personalitzada ha de ser valorat pel jutge com a recurs
imprescindible per disposar de les dades necessàries per a la resolució del cas
i, tal i com s’encarrega de recordar el darrer punt d’aquest article, les dades
només podran ser utilitzades per a les finalitats específiques de cada cas. La
normativa sanitària, doncs, introdueix també el principi de finalitat com a límit a
l’accés i l’ús de la informació continguda en la història clínic. 

Sempre que hi hagi la possibilitat de practicar la prova mitjançant la petició d’in-
formes mèdics pericials caldrà recórrer a aquesta mesura, en tant que és
menys intrusiva pel dret a la protecció de les dades del pacient i per la garan-
tia de confidencialitat de la informació relativa a la salut de les persones. Una
mostra més d’aquest caràcter subsidiari que ha de tenir l’accés a les dades de
caràcter personal és la normativa que regeix en relació amb l’accés per part de
jutges i tribunals a les dades econòmiques de l’administració tributària, recolli-
da expressament a l’article 113.1 de la Llei General Tributària que concreta
quan es podrà procedir a l’accés d’aquesta informació un cop ponderats els
interessos públics i privats afectats.  

Citem part del dictamen elaborat a Madrid el 26 de novembre de 1997 pel
Grup d’Experts en Informació i Documentació Clínica, promogut per la
Subsecretaria de Sanitat i Consum del Ministeri de Sanitat i Consum, en el qual
s’esmenten també límits que cal considerar en tot cas abans de permetre l’ac-
cés a la informació relativa a la salut del pacient, posant-se de manifest que la
informació requerida per jutges i tribunals no pot ser genèrica ni il·limitada: 
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“el acceso a la información clínica de una persona debe justificarse por moti-
vos de la asistencia sanitaria del titular de la misma; cualquier otro motivo de
acceso a esta información debe tener un carácter excepcional y restringido,
estar convenientemente motivado y responder a un interés legítimo suscepti-
ble de protección. La ley debe especificar y regular suficientemente estos posi-
bles supuestos que, como mínimo, deben alcanzar a los de investigación y
docencia, salud pública, inspección sanitaria, y de uso legal por la
Administración de Justicia, velando en cualquier caso porque su utilización sea
la estrictamente necesaria, orientada a los datos concretos que estén relacio-
nados con el motivo del acceso legalmente permitido y manteniendo el carác-
ter reservado de los mismos.”

En el mateix sentit, fem esment finalment, al Conveni relatiu als Drets Humans
i a la Biomedicina, aprovat el 19 de novembre de 1996 i ratificat per Espanya
el 23 de juliol de 1999 que estableix el caràcter privat de les informacions rela-
tives a la salut de les persones i concreta, a l’article 26, quines restriccions es
poden exercir en relació amb els drets reconeguts en el conveni, en els
següents termes: 

“1. El ejercicio de los derechos y las disposiciones de protección contenidos en
el presente Convenio no podrán ser objeto de otras restricciones que las que,
previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad demo-
crática, para la seguridad pública, la prevención de las infracciones penales, la
protección de la salud pública o la protección de los derechos y libertades de
la demás personas.”

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, 

ES DICTAMINA,

Que les cessions de dades personals de salut per requeriment dels jutges o tri-
bunals són legítimes a l’empara del que disposa l’article 11.3 de la Llei orgàni-
ca de protecció de dades, siguin en l’ordre civil, penal, laboral o contenciós
administratiu.
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Que aquestes peticions d’informació han de ser però, al nostre entendre, preci-
ses i no excessives de conformitat amb les necessitats que exigeixi la resolució
del cas, en tant que els principis de qualitat i de finalitat són aplicables a les
comunicacions de dades a jutges i tribunals. Haurà de valorar-se l’equilibri entre
la informació sol·licitada i la destinació o ús per al qual ha de ser cedida, valora-
ció que haurà de ser degudament analitzada pel jutge o magistrat que cursi la
petició. 

Que la pròpia normativa específica en matèria sanitari preveu l’ús de la història
clínica personalitzada com un recurs excepcional davant de les necessitats
puntuals de les finalitats judicials específiques del cas i sempre i quan s’hagi
considerat per part del jutge o magistrat el caràcter imprescindible de la unifi-
cació de la informació identificativa amb la de caràcter clinicoassistencial. 

Que cal interpretar de forma integrada l’obligació de col·laborar amb els jutges
i tribunals i d’aportar la informació de caràcter personal amb finalitats judicials
previstes a la normativa vigent amb les exigències del ple respecte al dret fona-
mental a la protecció de dades, el deure de confidencialitat de la informació del
pacient i el secret professional al que està subjecte el col·lectiu sanitari. 

Que d’acord amb aquestes consideracions, un centre sanitari podrà contestar
un requeriment judicial sol·licitant informació addicional o una millor motivació
en relació amb l’afer judicial al que obeeix la petició d’informació personal per
no desconsiderar el caràcter confidencial de la informació i el secret professio-
nal exigit al personal sanitari, així com, els drets dels pacients.

Que és recomanable regular mitjançant codis interns o definir protocols d’ac-
tuació per garantir el legítim accés i establir les pautes a seguir, amb caràcter
general, davant les peticions d’informació personal en els centres sanitaris. 

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per l’Ajuntament (...) en
relació amb la cessió de dades a una associació de propietaris i amb la
comunicació de dades a les entitats urbanístiques de col·laboració 
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
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part de l’Alcalde de l’Ajuntament que formula la consulta, que es remet a un
document elaborat per l’Ajuntament (...) en el qual es formulen unes preguntes
en relació amb la cessió de dades personals de les quals disposa l’Ajuntament
a una associació de propietaris o a una associació administrativa de coopera-
ció que es pugui constituir per participar en el procés de l’execució i gestió del
planejament urbanístic.  

La consulta formulada s’acompanya de la còpia d’un escrit del president d’una
associació de propietaris en el qual es fa referència, per remissió a un altre
escrit, a la petició de l’associació a l’Ajuntament a les “dades mínimes neces-
sàries perquè puguin contactar amb els propietaris de totes les parcel·les” i
s’esmenta normativa que consideren aplicable al supòsit. 

Examinada la documentació presentada i vista la proposta de dictamen de
l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència, es fan les consideracions següents, 

I

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril,
li correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les consultes
que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats de Catalunya
li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter per-
sonal i col·laborar amb aquestes administracions públiques en la difusió de les
obligacions derivades de la dita legislació. L’Estatut de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, concreta en el
seu article 15.1.g) que correspon al Director de l’Agència respondre les consul-
tes que li formulin d’acord amb els termes de l’esmentat article de la llei. A
aquests efectes s’estableix que les consultes que hagin de fer les institucions i
organismes compresos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2002, es cursen per
mitjà de l’òrgan que n’ostenti la representació, en aquest cas, per l’Alcalde. 

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet en base als
esmentats articles 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.g) del Decret
48/2003, de 20 de febrer. 
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II

Les consultes formulades es podrien agrupar entorn a dos blocs de qüestions: 

p la cessió de dades contingudes en fitxers de l’Ajuntament a una associació
privada de propietaris, ja sigui de les dades identificatives dels propietaris
per a finalitats d’oci o entreteniment o de dades de tipus urbanístic per fina-
litats urbanístiques; 

p la cessió de dades urbanístiques contingudes en fitxers de l’Ajuntament a
una associació administrativa de cooperació i amb quines finalitats. 

Cal esmentar també, que segons es desprèn de la documentació presentada,
l’associació de propietaris únicament ha sol·licitat a l’Ajuntament les dades,
d’acord amb els seus propis termes, mínimes necessàries per poder contactar
amb els propietaris de les parcel·les d’una determinada Unitat d’Actuació en
aquest terme municipal. Tal i com es menciona en seu escrit de 17 de març de
2004, l’associació de propietaris exclusivament es refereix a les dades identifi-
catives de nom, adreça i telèfon. 

III

El principi de qualitat de les dades, que regeix i informa tot el marc regulador
de la protecció de dades personals, en els termes concrets de l’article 4 de la
Llei orgànica de protecció de dades personals, que transcrivim a continuació,
exigeix: 

“1. Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades,
així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades pertinents i
no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i
legítimes per a les quals s’han obtingut. 

2. Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar
per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat
recollides. (…)
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El darrer apartat del mateix article prohibeix expressament la recollida de dades
per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits, prohibició que impedeix recollir un
excés de dades o recollir sense el consentiment corresponent quan aquest
seria exigible en relació a part o a la totalitat de les dades personals. Qualsevol
recollida i posterior tractament que sobrepassi les exigències de la necessitat i
pertinència de les dades significaria una recollida il·lícita o deslleial per utilitzar
mecanismes existents amb un abast desmesurat. 

La definició de “tractament de dades de caràcter personal” s’estén a les ope-
racions i als procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin
recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les
cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i
transferències. Així doncs, la valoració de la dada personal com a adequada,
pertinent i no excessiva per a unes finalitats, determinades, explícites i legítimes
és necessària i aplicable a tot tipus de tractament, i específicament, com en el
supòsit que ens ocupa, a les possibles cessions per part d’una administració
local a una associació privada. 

Així doncs, a l’associació de propietaris, per a l’exercici de les funcions que
legítimament li corresponen per la seva condició d’associació privada, disposa
de les dades identificatives dels seus associats als quals pot adreçar la infor-
mació que estimi necessària i legítima per donar compliment a les finalitats que,
de conformitat amb la normativa vigent, li han estat atribuïdes. Les dades dels
seus associats seran les úniques dades a les quals pot accedir l’associació de
propietaris per a l’organització d’activitats d’oci o entreteniment que li corres-
ponen d’acord amb l’apartat c) del document que legalitzà l’associació privada
o per exercir les altres finalitats que té encomanades. 

D’altra banda sorprenen els termes de la sol·licitud d’informació (escrit de 17 de
març de 2004) que l’associació de propietaris formula a l’Ajuntament, atès que
les dades identificatives dels propietaris afectats per una determinada Unitat
d’Actuació consten en el projecte de reparcel·lació, document d’accés públic.
Sembla doncs, que aquesta informació hauria de ser accessible per l’associació
de propietaris sense haver-la de sol·licitar expressament a l’Ajuntament.
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IV

En segon lloc, concretarem que la cessió de les dades de les administracions
públiques es regeix pel que estableixen específicament l’article 21 de la Llei
orgànica de protecció de dades que regula la comunicació de dades a altres
administracions públiques i pel règim general regulat a l’article 11 de la matei-
xa norma. Així, les dades elaborades per l’Ajuntament en exercici de les seves
competències en matèria urbanística, tributària o d’altres poden ser comunica-
des únicament d’acord amb els termes que estableixen els articles 11 i 21 de
la Llei orgànica de protecció de dades personals. 

Com a associació privada, la comunicació de dades a l’associació de propie-
taris es regiria per l’article 11 esmentat, de manera que caldria que la comuni-
cació fos consentida pels afectats directament i expressament o que d’altra
banda, estigui habilitada per una disposició amb rang de llei. 

El fet que la mateixa informació, que les dades identificatives dels propietaris
de les parcel·les afectades, es puguin també obtenir de fonts accessibles al
públic, com poden ser les guies o llistats telefònics, no evita que les dades han
estat recollides i són tractades per part de l’Ajuntament exclusivament per a l’e-
xercici de les actuacions que li corresponen com a administració pública, ja que
d’altra banda, el seu tractament i emmagatzematge no seria legítim. D’aquesta
manera, la cessió per finalitats diferents encara que siguin legítimes ha de ser
consentida pels afectats o ha d’existir una norma amb rang de llei de caràcter
sectorial que empari expressament aquesta cessió de dades de l’administració
local a associacions privades. 

Aquest és el règim jurídic aplicable amb independència que les dades perso-
nals sol·licitades a l’Ajuntament siguin únicament les dades identificatives de les
persones titulars de parcel·les en una determinada actuació urbanística o que
la sol·licitud inclogui també dades econòmiques d’aquests titulars com poden
ser les quotes d’urbanització que corresponen als esmentats propietaris. 
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V

En relació amb el segon bloc de consultes plantejades, cal analitzar l’empara-
ment de la comunicació de les dades personals dels titulars de les parcel·les
incloses en una unitat d’actuació en el supòsit que l’associació de propietaris
es constituís en associació administrativa de cooperació a l’empara de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme i normativa de desenvolupament o en ter-
mes generals, l’anàlisi de les cessions de dades entre l’administració local
actuant i aquestes entitats urbanístiques col·laboradores. D’acord amb l’article
117 de la Llei d’urbanisme les associacions administratives de cooperació es
constitueixen mitjançant document públic i adquireixen personalitat jurídica
quan s’inscriuen en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la
Direcció General d’Urbanisme. L’article 133 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, assenyala la possibilitat que tenen els propietaris de constituir
associacions administratives de cooperació amb la finalitat de col·laborar en
l’execució de les obres d’urbanització i de redactar el projecte de reparcel·lació. 

Aquesta llei ha estat desenvolupada, en compliment de la disposició final quar-
ta, apartat segon, pel Decret 287/2003, de 4 de novembre, que regula en la
Secció cinquena del Capítol V, l’Estatut de les entitats urbanístiques col·labora-
dores. Els articles 42 i següents han estat dictats en desplegament dels articles
117 i 133, pel supòsit que ens ocupa, de la Llei d’urbanisme. L’Estatut de les
entitats urbanístiques col·laboradores concreta, entre d’altres aspectes, la
naturalesa, les funcions de les associacions administratives, els drets dels seus
membres i el procediment de constitució.

D’acord amb aquest règim normatiu, l’Ajuntament haurà de donar accés a l’as-
sociació administrativa de cooperació a aquella informació necessària per par-
ticipar en el procés urbanístic d’acord amb les funcions que li atribueix la nor-
mativa a la qual hem fet referència. Si aquesta informació necessària per al
compliment de les funcions, d’acord amb els estatuts que s’aprovin de l’asso-
ciació administrativa de cooperació, comprèn dades personals dels propietaris
de les parcel·les incloses en la Unitat d’Actuació, aquestes es comunicaran úni-
cament i exclusivament per a l’exercici d’aquestes funcions de col·laboració en
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l’execució de les obres i per a cap altra finalitat. Aquestes dades personals
podran ser tractades amb exclusivitat per aquesta finalitat i inclouran dades
identificatives, econòmiques o altres sempre i quan, d’acord amb el que ja hem
esmentat, siguin imprescindibles per al compliment de les funcions que li enco-
mana la normativa vigent a l’entitat urbanística. 

És convenient, en aquest punt, que l’Ajuntament i l’associació administrativa de
cooperació complementin un document de relació que estableixi expressament
aquest particular i puntual accés a la informació de l’Ajuntament. Aquest docu-
ment de relació pot instrumentar-se amb la signatura d’un document ad hoc o
amb la inclusió d’un clausulat addicional que precisi els termes de la cessió de
les dades si ja existeix un document que reguli les relacions entre l’Ajuntament
i l’entitat urbanística de col·laboració. 

D’acord amb tot l’esmentat, el cessament de les finalitats que legitimen l’accés
a les dades de caràcter personal implica el cessament en el tractament de les
dades. Així mateix, aquestes dades no podran ser utilitzades per cap altra enti-
tat, que tingui una personalitat jurídica diferent, ni per cap altre tipus d’activitats
que no sigui en exercici de les funcions urbanístiques que li corresponguin. Les
dades personals a les quals tingui accés l’associació administrativa de coope-
ració en compliment de la seva participació en el procés de gestió urbanística
no podran ser ni cedides ni utilitzades per l’associació privada.  

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb les consultes
plantejades per l’Ajuntament  tal i com han estat esmentades en el punt II del
present dictamen, 

ES DICTAMINA,

Que les cessions de dades personals que contenen els fitxers públics d’un
Ajuntament només poden ser comunicades a una associació privada, en com-
pliment dels termes de l’article 11 en relació amb l’article 21 de la Llei orgàni-
ca 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Així, les comunicacions hauran de ser consentides pels afectats o emparades
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en una norma amb rang de llei, o incloses en alguna de les excepcions al con-
sentiment que preveu l’article 11 de la Llei orgànica esmentada. 

Que la comunicació de dades a les entitats urbanístiques col·laboradores com-
prendrà únicament aquelles dades personals necessàries i imprescindibles per
al compliment de les funcions que són assignades a les associacions adminis-
tratives de cooperació d’acord amb la normativa urbanística vigent i exclusiva-
ment per a aquestes finalitats d’acord amb els requeriments del principi de
qualitat de les dades personals, és a dir, únicament per a les finalitats de ges-
tió i execució urbanística que li corresponguin. 

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per una universitat
catalana referent a les cessions de dades del personal vinculat a la uni-
versitat als representants sindicals
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
part d’una universitat catalana relativa a la cessió de dades personals del per-
sonal vinculat a la universitat als representants sindicals. En concret es qües-
tiona la legitimitat i legalitat de la cessió de les següents dades de caràcter per-
sonal: nom i cognoms, gènere, codis i unitats d’assignació, ubicació, adreça
laboral, telèfon laboral, adreça electrònica laboral, grup o escala, categoria pro-
fessional del personal vinculat a la universitat. Així mateix, es sol·licita per part
dels representants sindicals a la universitat una actualització de les bases de
dades per col·lectius, llistats del personal per col·lectius, jocs d’etiquetes per
col·lectius i una relació del personal subcontractat amb menció expressa de
l’empresa a la qual pertany, tipus d’activitat i llocs habituals de servei, hores
mensuals de servei i número de treballadors. 

Es consulta també, els termes del concepte de cessió o comunicació de
dades, la vinculació del principi de finalitat en relació amb les dades comunica-
des i la possibilitat que les dades es puguin utilitzar per a la tramesa de correus
electrònics sense el consentiment previ dels particulars afectats per part del
comitè d’empresa i les juntes de personal. 
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Examinada la documentació presentada, analitzada la normativa vigent aplica-
ble, i vista la proposta de dictamen de l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència,
es fan les consideracions següents, 

I

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, li correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats
de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades
de caràcter personal i col·laborar amb aquestes administracions públiques en
la difusió de les obligacions derivades de la dita legislació. L’Estatut de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20
de febrer, concreta en el seu article 15.1.g) que correspon al director de
l’Agència respondre les consultes que li formulin d’acord amb els termes de
l’esmentat article de la llei. A aquests efectes s’estableix que les consultes que
hagin de fer les institucions i organismes compresos en l’àmbit d’aplicació de
la Llei 5/2002, es cursen per mitjà de l’òrgan que n’ostenti la representació.
D’acord amb aquestes consideracions la universitat que realitza la consulta
hauria de cursar possibles noves consultes a l’Agència Catalana de Protecció
de Dades a través d’un escrit formulat pel rector de la universitat i adreçat al
director de l’Agència. 

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet en base als
esmentats articles 5.1.f) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.m) del Decret
48/2003, de 20 de febrer. 

II

El principi informador de tot el règim de protecció de les dades de caràcter per-
sonal disposa: 

“Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així
com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no
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excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legí-
times per a les quals s’han obtingut (art. 4.1 de la Llei orgànica de protecció de
dades de caràcter personal, LOPD)”

Així, qualsevol modificació de la finalitat a la qual són originalment destinades o
afectades les dades, qualsevol alteració dels fins pels quals les dades foren
recollides o tractades, determina el sotmetiment al règim de la cessió o comu-
nicació de les mateixes, ja que d’altra manera s’estaria vulnerant el principi de
finalitat i consentiment. Qualsevol revelació de dades efectuada a una persona
diferent de l’interessat (art. 3.i) LOPD) és una cessió i resta regulada a la Llei
orgànica de protecció de dades en l’article 11, amb caràcter general i a l’arti-
cle 21 per a les cessions entre administracions públiques. 

D’acord doncs, amb la normativa vigent la comunicació de dades del personal
vinculat a la universitat que realitza la consulta als representants dels treballa-
dors, queda compresa en el concepte de cessió o comunicació de dades de
caràcter personal i per tant sotmesa a les previsions legals establertes per a la
cessió de dades, atès que els òrgans de representació són tercers diferents
dels propis treballadors o empleats. 

L’article 11.1 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal
disposa: 

“Les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser
comunicades a un tercer per al compliment de fins directament relacionats
amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consenti-
ment de l’interessat.” 

Aquest mateix article però, en el seu apartat segon, estableix determinades
excepcions a aquesta regla general, entre les quals trobem la legitimitat de les
cessions que estan previstes per una  norma amb rang de llei: 

“2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari: 
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Quan la cessió està autoritzada en una llei.

(...)”

Cal doncs, que passem a analitzar quin és el marc legal que regula l’àmbit de
la consulta plantejada per determinar la legalitat i l’emparament de les cessions
als representants dels treballadors. Si d’altra banda, es tractés d’una petició de
dades de caràcter personal, la comunicació de les quals no està expressament
habilitada per una norma amb rang de llei ni en cap altra excepció de l’article
11 de la Llei orgànica, seria necessari el consentiment previ de l’afectat.

III

El marc normatiu regulador dels drets d’informació dels representants dels tre-
balladors es troba en el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors, en la Llei orgànica 11/1985,
de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS) i en la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òr-
gans de representació, determinació de les condicions de treball i participació
del personal al servei de les administracions públiques. 

Concretament el text de l’Estatut dels Treballadors, a l’article 8.3.a), disposa: 

“a) El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una
copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excep-
ción de los contratos de relación laboral especial de alta dirección sobre los
que se establece el deber de notificación a la representación legal de los tra-
bajadores.

Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legali-
dad vigente, esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excep-
ción del número del documento nacional de identidad, el domicilio, el estado
civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo (RCL 1982, 1197) , pudiera afectar a la intimidad personal.
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La copia básica se entregará por el empresario, en plazo no superior a diez días
desde la formalización del contrato, a los representantes legales de los traba-
jadores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la
entrega.”

En el mateix sentit, els articles 64 i 65 estableixen quines són les competències
que corresponen al comitè d’empresa, fent una remissió expressa a l’article
anteriorment citat, i quines són les garanties que han d’observar en l’exercici
d’aquestes competències. L’accés per part dels representants dels treballa-
dors a la còpia bàsica dels contractes i conseqüentment a dades personals
dels treballadors, s’estableix als efectes que aquests puguin exercir la compe-
tència de vigilància i control del compliment de la normativa laboral aplicable
per part de l’empresari i envers als treballadors. 

Aquests drets d’informació dels representants dels treballadors s’estenen als
delegats sindicals en virtut de l’article 10.3 de la Llei orgànica de llibertat sindi-
cal que expressament disposa: 

“3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comi-
té de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente
para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de represen-
tación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los
siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio
colectivo:

1º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa
ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados
sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legal-
mente proceda.”

D’altra manera només correspondrien a la representació unitària dels treballa-
dors, el que suposa que únicament, les dades podrien ser comunicades al
comitè d’empresa i als delegats de personal, mentre que així queden estesos
als representants sindicals.  
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Entenem doncs, que la llei atribueix als representants dels treballadors unes
funcions derivades de la seva naturalesa d’òrgans de participació dels treballa-
dors en l’empresa, els quals, per a l’exercici de les funcions que els correspo-
nen, és necessari que disposin dels mitjans legals oportuns per poder-les dur
a terme. A aquests efectes la normativa vigent els atribueix unes facultats ins-
trumentals d’informació que persegueixen la consecució d’un interès públic
constitucionalment reconegut i, en la mesura que constitueixen una excepció a
l’exercici del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal,
qualsevol interpretació extensiva de les mateixes serà il·legítima si no és empa-
rada legalment. 

El marc legal existent en matèria laboral atorga als representants dels treballa-
dors uns drets d’informació a càrrec de l’empresari i en interès dels treballadors
a fi de facilitar-los la tasca de vigilància que el legislador els reconeix del com-
pliment per part de l’empresari de les normes vigents en matèria laboral per
part de l’empresari en general i en el cas concret. 

Així, els representants dels treballadors tenen dret a conèixer la informació que
consta a la còpia bàsica del contracte i altres dades que puguin derivar dels
drets d’informació que els reconeix la normativa aplicable. La pròpia normativa
que autoritza aquesta comunicació, assenyala expressament quines són les
dades que comprèn la còpia bàsica i quines són les dades que en resten exclo-
ses. 

Les dades que poden ser comunicades per part de la universitat als represen-
tants són les que consten a les còpies bàsiques dels contractes però no d’al-
tres, i sempre amb una especial cura i respecte pels límits que la pròpia nor-
mativa estableix. Queden d’aquesta manera exclosos els llistats, etiquetes o les
relacions de persones que no formen part de la informació que cal comunicar
als representants dels treballadors, a manca de qualsevol altra norma amb rang
legal que ho autoritzi. 

Cal esmentar addicionalment que els representants dels treballadors han d’ob-
servar sigil professional de conformitat amb l’article 65 de l’Estatut dels
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Treballadors i que en tot cas, resten sotmesos d’acord amb la normativa de
protecció de dades al deure de secret que estableix l’article 10 de la Llei orgà-
nica de protecció de dades personals, en la mesura que esdevenen responsa-
bles del fitxer que conté les dades que els han estat comunicades. 

IV

Tal i com hem vist en el punt anterior, aquesta comunicació d’informació no es
fa per a un ús o una finalitat general, sinó únicament i exclusivament perquè els
representants puguin exercir la funció de control de la legalitat dels contractes
que subscriu l’empresa. Així, les dades personals dels treballadors comunica-
des només es podran destinar a aquesta finalitat. 

D’acord amb les consideracions fetes en el punt II del present dictamen la
comunicació legal de les dades de caràcter personal, sigui habilitada per llei o
amb el consentiment previ de l’afectat, resta sotmesa a la finalitat o finalitats per
la qual s’ha legitimat la cessió. Així, si és necessari destinar les dades a una
finalitat diferent caldrà recórrer al mateix règim d’habilitació: analitzar si una
norma amb rang de llei autoritza una nova finalitat o recaptar el consentiment
de l’afectat. 

Les dades comunicades en virtut de les demandes d’informació únicament es
podran utilitzar per a les finalitats legalment establertes –control i vigilància del
compliment de la legalitat en la contractació per part de l’empresari-; si són
d’altres caldrà el corresponent consentiment de l’afectat i la declaració del
corresponent fitxer amb l’establiment dels nous usos i fins de les dades perso-
nals. 

V

Finalment, i en relació amb el darrer dels dubtes plantejats, sobre l’ús per part
dels representants dels treballadors, de l’adreça electrònica laboral, s’ha de
tenir en compte que únicament es podran adreçar als treballadors per comu-
nicar les activitats que duguin a terme en tant que representants dels treballa-
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dors, aquella informació rellevant o concernent a les seves funcions de partici-
pació dels treballadors en l’empresa i no qualsevol tipus d’informació. Així
mateix, considerem que juntament amb la informació que subministrin han de
comunicar a cada un dels treballadors o destinataris la possibilitat d’oposar-se
a rebre aquesta informació i que aquells que exerceixin aquest dret hauran de
ser exclosos de la llista de distribució de la informació corresponent. 

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada per una universitat catalana, 

ES DICTAMINA, 

Que d’acord amb la normativa legal analitzada i amb els drets d’informació que
aquesta els reconeix, els representants dels treballadors tenen dret a accedir a
les dades que consten a la còpia bàsica dels contractes subscrits per una uni-
versitat catalana a fi de poder exercir les competències que els han estat legal-
ment atribuïdes. 

Que la comunicació d’informació relativa al personal que treballa a aquesta uni-
versitat que contingui dades de caràcter personal als representants dels treba-
lladors s’entén cessió o comunicació de dades en els termes establerts per la
Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i per tant, sotmesa al
règim que expressament aquesta llei disposa. 

Que les dades a les quals tenen accés els representants dels treballadors úni-
cament podran destinar-se al compliment de les funcions per les quals la nor-
mativa n’ha autoritzat la cessió i que conseqüentment, el destí de les dades a
qualsevol altra finalitat haurà de tenir l’habilitació corresponent o haurà de ser
consentida per l’afectat. 

Que el consentiment de l’afectat ha de ser en tot cas, prestat en els termes del
que disposa la normativa de protecció de dades personals i concretament ha
de ser un consentiment informat d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de
protecció de dades de caràcter personal.
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Que els representants dels treballadors podran utilitzar les adreces electròni-
ques dels treballadors per a la difusió d’informació concernent a les activitats
que els corresponen com a òrgans de participació dels treballadors en l’empre-
sa i que, en tot cas, hauran d’oferir la possibilitat als afectats o destinataris de
la informació la possibilitat d’oposar-se a aquestes comunicacions. 

Que, de conformitat amb la normativa laboral i el règim jurídic de protecció de
les dades de caràcter personal, els representants dels treballadors en tant que
destinataris de les dades i responsables del fitxer que les continguin, estan sot-
mesos al deure de sigil professional i de secret, respectivament. 

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per una empresa públi-
ca depenent de l’administració pública, referent a les cessions de
dades salarials dels treballadors
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
part d’una empresa pública depenent de l’administració pública, relativa a la
cessió de dades personals dels treballadors als representants dels mateixos.
En concret es qüestiona la legitimitat i legalitat de la cessió de les dades sala-
rials, particularment el salari base, els complements de lloc, de quantitat i qua-
litat, l’import de les despeses de dietes i el quilometratge per desplaçaments
corresponents a cada un dels treballadors. 

Examinada la documentació presentada, analitzada la normativa vigent aplica-
ble, i vista la proposta de dictamen de l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència,
es fan les consideracions següents,

I

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, li correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats
de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades
de caràcter personal i col·laborar amb aquestes administracions públiques en
la difusió de les obligacions derivades de la dita legislació. L’Estatut de
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l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20
de febrer, concreta en el seu article 15.1.g) que correspon al director de
l’Agència respondre les consultes que li formulin d’acord amb els termes de
l’esmentat article de la llei. A aquests efectes s’estableix que les consultes que
hagi de fer l’Administració de la Generalitat i els organismes i entitats que en
depenen es cursen per mitjà del conseller o consellera competent per raó de
la matèria. D’acord amb aquestes consideracions l’empresa pública que
sol·licita la consulta, hauria de cursar possibles noves consultes a l’Agència
Catalana de Protecció de Dades a través d’un escrit formulat del conseller o
consellera corresponent i adreçat al director de l’Agència. 

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet en base als
esmentats articles 5.1.f) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.m) del Decret
48/2003, de 20 de febrer. 

II

Analitzem en primer terme el que estableix el règim de protecció de dades de
caràcter personal. L’article 11.1 de la Llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal disposa: 

“Les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser
comunicades a un tercer per al compliment de fins directament relacionats
amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consenti-
ment de l’interessat.” 

En el seu apartat segon, però, el mateix article preveu determinades excep-
cions a aquesta regla general, entre les quals trobem la legitimitat de les ces-
sions que estan previstes per una norma amb rang de llei: 

“2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari: 

Quan la cessió està autoritzada en una llei.
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(...)”

És necessari doncs, analitzar quin és el marc legal que regula l’àmbit de la con-
sulta plantejada per determinar la legalitat i l’emparament de les cessions als
representants dels treballadors. Si d’altra banda, es tractés d’una petició de
dades de caràcter personal, la comunicació de les quals no està expressament
habilitada per una norma amb rang de llei ni en cap altra excepció de l’article
11 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, seria neces-
sari el consentiment previ de l’afectat.

III

El marc normatiu regulador dels drets d’informació dels representants dels tre-
balladors es troba en el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors, en la Llei orgànica 11/1985,
de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS) i en la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òr-
gans de representació, determinació de les condicions de treball i participació
del personal al servei de les administracions públiques. 

Concretament el text de l’Estatut dels Treballadors, a l’article 8.3.a), disposa: 

“a) El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una
copia básica de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excep-
ción de los contratos de relación laboral especial de alta dirección sobre los
que se establece el deber de notificación a la representación legal de los tra-
bajadores.

Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legali-
dad vigente, esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excep-
ción del número del documento nacional de identidad, el domicilio, el estado
civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo (RCL 1982, 1197) , pudiera afectar a la intimidad personal.
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La copia básica se entregará por el empresario, en plazo no superior a diez días
desde la formalización del contrato, a los representantes legales de los traba-
jadores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la
entrega.”

En el mateix sentit, els articles 64 i 65 estableixen quines són les competències
que corresponen al comitè d’empresa, fent una remissió expressa a l’article
anteriorment citat, i quines són les garanties que han d’observar en l’exercici
d’aquestes competències. L’accés per part dels representants dels treballa-
dors a la còpia bàsica dels contractes i conseqüentment a dades personals
dels treballadors, s’estableix als efectes que aquests puguin exercir la compe-
tència de vigilància i control del compliment de la normativa laboral aplicable
per part de l’empresari i envers als treballadors. 

Aquests drets d’informació dels representants dels treballadors s’estenen als
delegats sindicals en virtut de l’article 10.3 de la Llei orgànica de llibertat sindi-
cal que expressament disposa: 

“3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comi-
té de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente
para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de represen-
tación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los
siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio
colectivo:

1º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa
ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados
sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legal-
mente proceda.”

D’altra manera només correspondrien a la representació unitària dels treballa-
dors, el que suposa que únicament, les dades podrien ser comunicades al
comitè d’empresa i als delegats de personal, mentre que així queden estesos
als representants sindicals.  
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Considerem doncs, que la llei atribueix als representants dels treballadors unes
funcions derivades de la seva naturalesa d’òrgans de participació dels treballa-
dors en l’empresa, els quals, per a l’exercici de les funcions que els correspo-
nen, és necessari que disposin dels mitjans legals oportuns per poder-les dur
a terme. El marc legal existent en matèria laboral atorga als representants dels
treballadors uns drets d’informació a càrrec de l’empresari i en interès dels tre-
balladors a fi de facilitar-los la tasca de vigilància, que el legislador els reconeix,
del compliment per part de l’empresari de les normes vigents en matèria labo-
ral per part de l’empresari en general i en el cas concret. 

La normativa vigent els atribueix unes facultats instrumentals d’informació que
persegueixen la consecució d’un interès públic constitucionalment reconegut i,
en la mesura que constitueixen una excepció a l’exercici del dret fonamental a
la protecció de dades de caràcter personal, qualsevol interpretació extensiva
de les mateixes serà il·legítima si no és emparada legalment. 

Així, els representants dels treballadors tenen dret a conèixer la informació que
consta a la còpia bàsica del contracte i altres dades que puguin derivar dels
drets d’informació que els reconeix la normativa aplicable. La pròpia normativa
que autoritza aquesta comunicació, assenyala expressament quines són les
dades que comprèn la còpia bàsica i quines són les dades que en resten exclo-
ses. En tot cas caldrà sempre tenir una especial cura i respecte pels límits que
la pròpia normativa estableix. 

Queden d’aquesta manera, exclosos els llistats o les trameses conjuntes de les
dades econòmiques dels treballadors, a manca de qualsevol altra norma amb
rang legal que ho autoritzi. D’altra banda, sí seria legítima la petició de les
dades econòmiques d’un treballador concret o d’un nombre puntual de treba-
lladors quan aquest o aquests s’hagin adreçat als seus representants sol·lici-
tant la seva participació en un supòsit concret en el qual sigui rellevant l’apor-
tació de les dades personals, però resten mancades de legitimitat les peticions
i trameses massives de dades personals concernents als treballadors sense
que existeixi una causa que en justifiqui la necessitat de la comunicació.  
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Addicionalment cal assenyalar, que els representants dels treballadors han
d’observar sigil professional de conformitat amb l’article 65 de l’Estatut dels
Treballadors i que en tot cas, resten sotmesos d’acord amb la normativa de
protecció de dades al deure de secret que estableix l’article 10 de la Llei orgà-
nica de protecció de dades personals, en la mesura que esdevenen responsa-
bles del fitxer que conté les dades que els han estat comunicades. 

IV

Tal i com hem vist en el punt anterior, aquesta comunicació d’informació no es
fa per a un ús o una finalitat general, sinó únicament i exclusivament perquè els
representants puguin exercir la funció de control de la legalitat dels contractes
que subscriu l’empresa. 

D’acord amb les consideracions fetes en el punt I del present dictamen la
comunicació legal de les dades de caràcter personal, sigui habilitada per llei o
amb el consentiment previ de l’afectat, resta sotmesa a la finalitat o finalitats per
la qual s’ha legitimat la cessió. Així, si és necessari destinar les dades a una
finalitat diferent caldrà recórrer al mateix règim d’habilitació: analitzar si una
norma amb rang de llei autoritza una nova finalitat o recaptar el consentiment
de l’afectat. 

Les dades comunicades en virtut de les demandes d’informació únicament es
podran utilitzar per a les finalitats legalment establertes –control i vigilància del
compliment de la legalitat en la contractació per part de l’empresari-; si són
d’altres caldrà el corresponent consentiment de l’afectat i la declaració del
corresponent fitxer amb l’establiment dels nous usos i fins de les dades perso-
nals. 

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada per una empresa pública depenent de l’administració pública,

ES DICTAMINA, 
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Que els representants dels treballadors tenen dret a accedir a les dades que
consten a la còpia bàsica dels contractes subscrits per empresa pública depe-
nent de l’administració pública, a fi de poder exercir les competències que els
han estat legalment atribuïdes d’acord amb la normativa analitzada i amb els
drets d’informació que aquesta els reconeix. 

Que la comunicació d’informació relativa al personal que treballa a l’empresa
pública que contingui dades de caràcter personal als representants dels treba-
lladors s’entén cessió o comunicació de dades en els termes establerts per la
Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i per tant, sotmesa al
règim que expressament aquesta llei disposa. 

Que les dades a les quals tenen accés els representants dels treballadors úni-
cament podran destinar-se al compliment de les funcions per a les quals la nor-
mativa n’ha autoritzat la cessió i que conseqüentment, el destí de les dades a
qualsevol altra finalitat haurà de tenir l’habilitació corresponent o haurà de ser
consentida per l’afectat. 

Que el consentiment de l’afectat ha de ser en tot cas, prestat en els termes del
que disposa la normativa de protecció de dades personals i concretament ha
de ser un consentiment informat d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de
protecció de dades de caràcter personal.

Que, de conformitat amb la normativa laboral i el règim jurídic de protecció de
les dades de caràcter personal, els representants dels treballadors en tant que
destinataris de les dades i responsables del fitxer que les continguin, estan sot-
mesos al deure de sigil professional i de secret, respectivament. 

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per una entitat pública
competent en matèria educativa, referent a les cessions de dades per-
sonals del professorat de les universitats catalanes
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
part d’una entitat pública competent en matèria educativa, relativa a la comu-
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nicació de les dades que resulten d’un procés d’avaluació del professorat de
les universitats a les pròpies universitats. 

Així, els resultats del procés d’avaluació que duu a terme l’entitat pública de refe-
rència són un requisit necessari, d’acord amb la normativa vigent, per a partici-
par en determinats processos selectius i és a aquests efectes, que aquesta enti-
tat recull, valora i emet un resultat favorable o desfavorable de les dades acadè-
miques dels participants en el procés. Aquests resultats són notificats individual-
ment als interessants, segons estableix la convocatòria del procés. 

Examinada la documentació presentada i vista la proposta de dictamen de
l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència, es fan les consideracions següents, 

I

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, li correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats
de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades
de caràcter personal i col·laborar amb aquestes administracions públiques en
la difusió de les obligacions derivades de la dita legislació. L’Estatut de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20
de febrer, concreta en el seu article 15.1.g) que correspon al director de
l’Agència respondre les consultes que li formulin d’acord amb els termes de
l’esmentat article de la llei. A aquests efectes s’estableix que les consultes que
hagi de fer l’Administració de la Generalitat i els organismes i entitats que en
depenen es cursen per mitjà del conseller o consellera competent per raó de
la matèria. D’acord amb aquestes consideracions l’entitat pública competent
en matèria educativa, hauria de cursar possibles noves consultes a l’Agència
Catalana de Protecció de Dades a través d’un escrit formulat pel conseller o
consellera corresponent i adreçat al director de l’Agència. 
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Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet en base als
esmentats articles 5.1.f) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.m) del Decret
48/2003, de 20 de febrer. 

II

El principi de qualitat en el tractament de les dades personals 

Analitzarem d’entrada doncs, quina és la regulació que fa la normativa de pro-
tecció de les dades personals. L’article 4 de la Llei orgànica de protecció de
dades que defineix el principi de qualitat de les dades i en el seu apartat primer
exigeix: 

“Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així
com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no
excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legí-
times per a les quals s’han obtingut.”

El darrer apartat del mateix article prohibeix expressament la recollida de dades
per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits, prohibició que impedeix recollir un
excés de dades o recollir sense el consentiment quan aquest seria exigible en
relació a part o a la totalitat de les dades personals. Qualsevol recollida i pos-
terior tractament que sobrepassi les exigències de la necessitat i pertinència de
les dades significaria una recollida il·lícita o deslleial per utilitzar mecanismes
existents amb un abast desmesurat. 

La definició de “tractament de dades de caràcter personal” s’estén a les ope-
racions i als procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin
recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les
cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i
transferències. Així doncs, la valoració de la dada personal com a adequada,
pertinent i no excessiva per a unes finalitats, determinades, explícites i legítimes
és necessària i aplicable a tot tipus de tractament, i específicament, com en el
supòsit que ens ocupa, a les cessions a altres administracions públiques. 
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III

La regla general del consentiment previ del titular de les dades

L’entitat pública que formula la consulta no requereix el consentiment del titu-
lar de les dades en la recollida i el tractament perquè és tàcit en la mateixa
sol·licitud de participació en els processos feta per l’interessat. La Llei orgàni-
ca de protecció de dades personals disposa a l’article 6 que el tractament de
les dades requereix el consentiment inequívoc de l’afectat, llevat que la llei dis-
posi una altra cosa. En l’apartat segon però, s’excepciona: 

“No cal el consentiment quan les dades de caràcter personal es recullin per a
l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de
les seves competències; (…).” 

És en aquest article 6.2 de la Llei orgànica de protecció de dades personals
que l’entitat pública disposa de l’emparament legal necessari per a la recollida
i el tractament de les dades de les persones que participen en els processos
per ella convocats, sens perjudici que l’entitat pública compleixi amb la resta
d’obligacions legals per legitimar els fitxers resultants. 

El propi Tribunal Constitucional assenyala que el requisit del consentiment
només es pot eximir per a les comunicacions de dades quan s’hagi d’atendre
a béns i drets de rellevància constitucional i introdueix la necessitat de valorar
la seva justificació i proporcionalitat. Ho fa en la Sentència 292/2000, de 30 de
novembre, en el Fonament Jurídic 13, amb els següents termes: 

“(…) el derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos persona-
les (art. 6 LOPD) no implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos
a terceros, pues constituye una facultad específica que también forma parte del
contenido del derecho fundamental a la protección de tales datos. Y, por tanto,
la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines
distintos de los que originaron su recogida, aun cuando puedan ser compati-
bles con éstos (art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión y uso que requie-
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re el consentimiento del interesado. Una facultad que sólo cabe limitar en aten-
ción a derechos y bienes de relevancia constitucional y, por tanto, esté justifi-
cada, sea proporcionada y, además, se establezca por Ley, pues el derecho
fundamental a la protección de datos personales no admite otros límites.” 

És necessari doncs, que la comunicació a les universitats es justifiqui en la
necessitat, pertinença i adequació de les dades personals de les persones que
s’han sotmès al procediment d’avaluació de referència per atendre a una altra
finalitat legalment atribuïda. D’acord amb els termes en què ha estat sotmesa
la consulta a aquesta Agència, les universitats no fan cap menció expressa de
quina és la finalitat per a la qual les dades sol·licitades són necessàries, perti-
nents i adequades. El desconeixement de quin és el destí de les dades dificul-
ta l’anàlisi d’una possible legitimitat de la cessió i n’impedeix el seu empara-
ment ja que la comunicació de les dades personals, tal i com hem vist, sempre
ha de complir amb el principi de finalitat, que exigeix que el fi sigui explícitament
esmentat, precisat i acotat suficientment, ja que únicament i exclusivament
serà aquest el que en permeti la recollida, el tractament o la cessió de les dades
personals. 

Addicionalment cal assenyalar, que els responsables dels fitxers de l’entitat
pública que formula la consulta resten sotmesos d’acord amb la normativa de
protecció de dades al deure de secret que estableix l’article 10 de la Llei orgà-
nica de protecció de dades personals. Així doncs, en el present supòsit, és l’e-
xercici de les funcions que li competeixen com a administració pública, l’inte-
rès general que preval per excepcionar el consentiment de l’interessat que és
la regla general i part del contingut essencial dels dret fonamental a la protec-
ció de dades. 

IV

La comunicació de les dades personals. Especial consideració a les cessions
de dades entre administracions públiques
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Amb independència de les consideracions fetes en el punt anterior del present
dictamen, analitzarem quin és el règim aplicable a les comunicacions o ces-
sions de dades entre diferents administracions públiques, com és el supòsit
que ens ocupa. 

En primer terme, analitzarem la regulació general de la comunicació o cessió
de les dades establerta a l’article 11.1 de la Llei orgànica de protecció de dades
de caràcter personal que disposa: 

“Les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser
comunicades a un tercer per al compliment de fins directament relacionats
amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consenti-
ment de l’interessat.” 

En el seu apartat segon, però el mateix article preveu determinades excepcions
a aquesta regla general, entre les quals trobem la legitimitat de les cessions que
estan previstes per una norma amb rang de llei: 

“2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari: 

Quan la cessió està autoritzada en una llei.

(...)”

La normativa que regula els processos d’avaluació en qüestió no estableix ni
preveu que les dades resultants hagin de ser comunicades a altres administra-
cions públiques o a les universitats, ans al contrari, específicament es disposa
que les dades seran objecte de notificació a l’interessat. 

D’altra banda, cal considerar que les universitats ja accedeixen a aquestes
dades en un moment diferent, en la mesura que els resultats favorables dels
processos d’avaluació s’han de presentar per poder participar en els proces-
sos selectius a determinades places de professorat universitari.
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Aquest és el flux de la informació que la normativa vigent estableix de les dades
acadèmiques o curriculars de les persones que en una primera fase sol·liciten
l’avaluació de referència i en una segona, sol·liciten participar en un procés
selectiu a les universitats i d’acord amb aquest marc normatiu, no existeix una
finalitat legalment atribuïda que empari la comunicació de tots els resultats dels
processos a totes les universitats. 

Si la participació en el procés d’avaluació per part de l’entitat pública que for-
mula la consulta depèn de la voluntat de l’interessat, per respectar el marc legal
existent i la seva pròpia autonomia, aquests interessats o afectats, que són els
titulars de les dades, han de consentir expressament que la comunicació del
resultat de les mateixes sigui conegut per altres administracions. 

Específicament i per a les administracions públiques regeix també l’article 21
de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personals que regula la
comunicació de les dades entre administracions públiques quan es tracta de
l’exercici de les mateixes competències o que versen sobre les mateixes matè-
ries, sense la necessitat que sigui requerit el consentiment del titular. No hi ha
en el marc normatiu vigent, una atribució explícita de funcions que legitimin un
accés generalitzat a les dades de les persones que han participar en els pro-
cessos d’avaluació acadèmica per part de les universitats. 

En canvi, respecte d’una petició concreta, aquesta podria ser legítima quan els
afectats participin o siguin objecte d’alguna actuació específica per part de els
universitats feta a l’empara d’una atribució legal de funcions expressa. 

Així mateix, d’acord amb l’esmentat article 21 de la Llei orgànica, tampoc és
necessari el consentiment previ de l’afectat quan la comunicació de les dades tin-
gui per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques,
estadístiques o científiques. L’aprovació d’un programa de recerca o pla estadís-
tic en el marc de totes les universitats catalanes per a dur a terme un estudi con-
cret podria, un cop analitzades les finalitats i l’abast, legitimar una comunicació
de dades personals de les persones que han participat en aquests processos
sempre i quan les finalitats històriques, estadístiques o científiques quedessin
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degudament acreditades i documentades. La comunicació de dades hauria de
regular-se en el corresponent document amb una enumeració de les finalitats, l’a-
bast, les mesures que cal adoptar i les obligacions de les parts. 

Atès doncs, que no hi ha una habilitació legal que prevegi la comunicació dels
resultats del procés d’avaluació a les universitats públiques i que en el moment
de recollida de les dades, no s’ha previst un consentiment inequívoc per part
dels seus titulars la sol·licitud d’aquestes dades personals, no resta emparada
la tramesa la comunicació conjunta de les dades que resolen aquests procedi-
ments administratius. 

No es pot desconèixer que la cessió inconsentida de les dades de les perso-
nes és una mesura excepcional que fa cedir un dret fonamental (l’autodetermi-
nació informativa) dels particulars davant uns interessos generals, que és l’e-
xercici per part de les administracions públiques de les funcions que li corres-
ponen, sempre i quan la normativa reguladora o l’atribució competencial així ho
hagin reconegut. 

V

La publicitat del procediment versus el dret a la protecció de les dades perso-
nals

Finalment, correspon puntualitzar que els processos d’avaluació de referència
no són procediments de concurrència competitiva sotmesos als requisits de
publicitat que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, on concre-
tament a l’article 59 estableix els supòsits en què la publicitat dels actes admi-
nistratius substitueix la notificació individual. 

En relació amb els processos d’avaluació que ens ocupen, no s’ha establert
que la forma de notificació dels resultats fos mitjançant publicitat en un diari ofi-
cial i no hi ha cap requeriment legal que exigeixi la publicitat obligatòria o la difu-
sió pública d’aquests actes administratius. Una norma hauria de declarar l’in-
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terès públic a atendre i establir la necessitat que els resultats d’aquests proces-
sos fossin de públic coneixement tal i  com s’ha establert per als procediments
de selecció dels empleats públics o per als beneficiaris de subvencions públi-
ques, per la corresponent normativa. 

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada per una entitat pública competent en matèria educativa,

ES DICTAMINA, 

Que les dades personals recollides i tractades per l’entitat pública competent
en matèria educativa que ha formulat la consulta en el marc del procediment
d’avaluació del professorat universitari, únicament es poden utilitzar per a les
finalitats legalment establertes que són les de dur a terme l’avaluació de la per-
sona que l’ha sol·licitat; si són d’altres caldrà el corresponent consentiment de
l’afectat i la declaració del corresponent fitxer amb l’establiment dels nous usos
i fins de les dades personals. 

Que la cessió dels resultats del procediment d’avaluació a les universitats, en
els termes en què ha estat plantejada la consulta que ens ocupa, no està
emparada en cap dels supòsits legalment previstos per la normativa vigent
com a excepcions a la regla general del consentiment de l’afectat. El respecte
pel principi de qualitat de les dades personals impedeix legitimar una cessió de
dades de caràcter personal, la finalitat de la qual no ha estat expressament
esmentada. 

Que d’acord amb el marc normatiu vigent, les universitats catalanes accedei-
xen a aquestes dades personals en el moment en què els seus titulars presen-
ten la documentació necessària per participar en els processos selectius per
elles convocats, dades que passen a integrar els corresponents fitxers de cada
una de les universitats. 

Que si és necessari destinar les dades recollides i tractades en el si del proce-
diment d’avaluació de referència a una finalitat diferent cal recórrer al règim
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d’habilitació establert per la normativa que requereix una autorització per una
norma amb rang de llei o recaptar el consentiment del titular de les dades en
el moment de la recollida o posteriorment, quan es vulgui procedir a la seva
comunicació. 

Que el consentiment de l’afectat ha de ser en tot cas, prestat en els termes del
que disposa la normativa de protecció de dades personals i concretament ha
de ser un consentiment informat d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de
protecció de dades de caràcter personal.

Que la normativa sectorial pot preveure la comunicació d’aquests resultats a
les universitats públiques per atendre a unes finalitats públiques expressament
declarades. D’altra banda, si són necessàries per a finalitats científiques, esta-
dístiques o històriques ha d’haver estat aprovat el corresponent programa, pla
o estudi que n’estableixi l’adequació i pertinença, a fi de donar compliment al
que disposa l’article 21 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personals. 

Que, de conformitat amb la normativa aplicable i el règim jurídic de protecció
de les dades de caràcter personal, els responsables dels fitxers de l’entitat
pública competent en matèria educativa estan sotmesos al deure de secret,
sens perjudici de donar compliment a la resta d’obligacions que els correspo-
nen d’acord amb la legislació vigent. 

Dictamen sobre la consulta formulada per una entitat particular d’àmbit
universitari en relació al procediment d’autorització per a la instal·lació
de videocàmeres
En data 2 de juny de 2004, ha tingut entrada a aquesta Agència Catalana de
Protecció de Dades un escrit de l’administrador d’una entitat particular d’àm-
bit universitari on s’exposen els fets que han justificat la instal·lació de càmeres
dins  del recinte d’aquesta entitat i a l’exterior de l’immoble que capta imatges
de la vorera i que això ha donat lloc a que la Guàrdia Urbana els hi demani la
retirada de la càmera que capta dades de la via pública. En virtut d’això, sol·lici-
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ta informació sobre aquests fets per a procedir a les gestions oportunes per
normalitzar aquesta situació.

Examinada la documentació presentada i vista la proposta de dictamen de
l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència, es fan les consideracions següents, 

I

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.f) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, li correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades atendre les peti-
cions i les reclamacions formulades per les persones afectades. L’Estatut de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20
de febrer, concreta en el seu article 15.1.m) que correspon al Director de
l’Agència atendre les peticions que li formuli la ciutadania d’acord amb els ter-
mes de l’esmentat article de la llei. 

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet en base als
esmentats articles 5.1.f) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.m) del Decret
48/2003, de 20 de febrer. 

II

La instal·lació de càmeres de videovigilància comporta una recollida d’informa-
ció relativa a persones que poden ésser identificades o identificables, que són
filmades en espais públics o privats, i que poden comportar una restricció en
l’exercici dels seus drets pel que es refereix a la intimitat, pròpia imatge i a la
protecció de les dades personals.

Efectivament, el dret a la protecció de dades de caràcter personal restaria afec-
tat per aquest tipus de tractament de les dades en que consisteix la captació
d’imatges que, a més, són considerats com a tractaments especialment sen-
sibles com s’ha posat de relleu a la Directiva 46/95/CE, de 24 d’octubre de
1995, sobre protecció de les persones físiques en allò que respecta al tracta-
ment de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
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No obstant això, la regulació sobre la utilització de vidocàmeres no es troba tan
sols subjecte a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD) en allò que fa referència al tractament de
dades personals, sinó que també hi ha regulació específica continguda a la Llei
orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la que es regula la utilització de videocàme-
res per les forces i cossos de seguretat en llocs públics i a Catalunya pel Decret
134/1999, de 18 de maig, que regula l’autorització i ús de les càmeres i altres
dispositius per captar i gravar imatges i sons en llocs públics, així com la seva
custòdia i destinació de les gravacions obtingudes mitjançant aquests aparells.

D’acord amb això hi ha una diversa regulació de l’ús d’aquests aparells segons
s’ubiquin i gravin imatges en espais públics o privats i segons es tracti de la uti-
lització per forces i cossos de seguretat o no. Així com els tractaments de
dades procedents d’imatges i sons obtinguts per les forces i cossos de segu-
retat mitjançant la utilització de vídeo càmeres en espais públics disposen
d’una regulació específica a l’article 2.3 e) de la LOPD, no s’indica cap règim
específic sobre la utilització privada d’aquestes instal·lacions que realitzin altres
subjectes i cal remetre’s al règim general de la LOPD.

III

La utilització de dispositius de videovigilància quan es realitza en espais públics
i per les forces i cossos de seguretat precisa d’una autorització prèvia a la seva
instal·lació que tenint en compte els principis de proporcionalitat, idoneïtat i
intervenció mínima, atorga el director general de Seguretat Ciutadana, previ
informe de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància (articles 4
i 7 del Decret 134/1999, de 18 de maig). 

D’altra banda, d’acord amb la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, no es poden
utilitzar videocàmeres per captar imatges ni sons de l’interior de les vivendes,
ni dels seus vestíbuls, llevat que es disposi del consentiment del titular o auto-
rització judicial .
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No obstant això, quan aquesta activitat es desenvolupa per entitats privades
que tenen per objecte la vigilància i la seguretat i amb aquesta finalitat utilitzen
videocàmeres, malgrat no disposar d’una normativa reguladora específica, el
reglament de seguretat privada (Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre)
preveu la utilització d’aquests dispositius. Per tant, aquest Reial Decret
2364/1999, de 9 de desembre, és la única regulació que hi ha per a l’ús de la
videovigilància per part d’empreses encarregades de la seguretat privada fins
que no es desenvolupi la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, tal i com preveu
la seva disposició addicional novena.

IV

Certament, les dades relatives a persones físiques identificades o identificables,
constituïdes per imatge i so, són dades personals d’acord amb allò establert a
l’article 3. a) de la LOPD i article 1, punt 4 del Reial Decret 1.332/1994, de 20
de juny, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la LOPD. El princi-
pi de proporcionalitat en la utilització d’aquests sistemes, analitzant la idoneïtat
respecte als fins perseguits, i la proporcionalitat de les mesures relatives al trac-
tament de les dades (retenció de les imatges i terminis), a més de la deguda
informació als interessats sobre la utilització d’aquestes instal·lacions seran ele-
ments indispensables per a valorar la legitimitat de l’actuació.

D’altra banda, la captació d’imatges, amb conservació o no de les mateixes,
és una operació o procediment tècnic que s’inclou dins el concepte de tracta-
ment de dades d’acord amb allò establert a l’article 3.c) de la LOPD.

El tractament de dades personals requereix del consentiment previ de l’afectat
i el deure d’informar d’aquest tractament als afectats (articles 5 i 6 de la LOPD)
a més de l’oportuna declaració i registre d’aquests tractaments a l’autoritat de
control competent. D’aquesta manera els tractaments de dades consistents en
la captació d’imatges per videocàmeres, en ésser comunicats a una autoritat
independent, es podria supervisar que disposen de les precaucions i garanties
que aquests sistemes han de tenir. 
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V

La Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
preveu que l’Agència exerceixi el seu control sobre els tractaments de dades
personals duts a terme per institucions públiques de Catalunya (Generalitat,
ens locals i ens que en depenen) i per les universitats. Restant únicament habi-
litada per intervenir en altres tractaments privats de les dades personals quan
es tracti de fitxers creats per les administracions o entitats abans esmentades
i siguin gestionats en la prestació de serveis públics o bé es tracti d’entitats que
tinguin participació majoritària del capital, o porten a terme activitats per comp-
te d’una administració pública (article 3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril).

D’acord amb això, el supòsit que se’ns consulta si no comporta la creació d’un
fitxer creat per una de les entitats esmentades, en aquest cas s’hauria d’enten-
dre el de la Universitat, no estaria compresa dins de l’àmbit d’actuació de
l’Agència.

El tractament que pretén realitzar l’entitat particular d’àmbit universitari, si con-
sisteix en una actuació d’un particular que no es troba relacionat amb la
Universitat corresponent, de tal manera que sigui aquesta institució la que
pugui crear els fitxers relatius a aquests tractaments de dades derivats de la
instal·lació de videocàmeres, s’hauria de comunicar a l’Agencia Española de
Protección de Datos.

ES DICTAMINA, 

Que la instal·lació de videocàmeres en llocs públics únicament es pot realitzar
per les forces i cossos de seguretat mitjançant la corresponent autorització
administrativa d’acord amb allò establert a la Llei 4/1997 de 4 d’agost. També
poden procedir a la instal·lació d’aquests dispositius les empreses autoritzades
de seguretat privada d’acord amb allò previst a l’esmentada Llei orgànica
4/1997.
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Que no es poden utilitzar videocàmeres per prendre imatges de l’interior de
vivendes, ni vestíbuls, llevat de l’existència de consentiment del titular o auto-
rització judicial (article 6.5 de la Llei orgànica 4/1997 de 4 d’agost).

Que el tractament de dades que comporta la captació de les imatges i sons,
sobretot si aquestes gravacions resten emmagatzemades, es regirà per allò
establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD), per tant caldrà declarar el corresponent
tractament davant l’autoritat de control competent i sotmetre’s a les disposi-
cions aplicables en aquesta norma (duracions de les gravacions, mesures de
seguretat del sistema, etc.). A més, caldrà tenir en compte en la instal·lació dels
dispositius de videovigilància els principis de proporcionalitat, idoneïtat i d’infor-
mació als afectats per tal de respectar degudament els drets que poden que-
dar limitats amb aquests sistemes de control.

Que l’Agència Catalana de Protecció de Dades és competent per a conèixer dels
tractaments de dades que realitzen les entitats esmentades a l’article 3 de la Llei
5/2002, de 19 de març,. Per la qual cosa l’entitat particular d’àmbit universitari es
podria adreçar a la Universitat de la qual és centre adscrit per tal que es proce-
dís, si s’escau, a la creació dels corresponents fitxers per aquella institució i que
un cop elaborats es podrien notificar a l’Agència Catalana de Protecció de
Dades.

Dictamen en relació a la consulta plantejada per una associació de cen-
tres sanitaris, referent a la instància competent per a l’inscripció de fitxers
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
part d’una associació de centres sanitaris, relativa a quina és la instància com-
petent per a inscriure els fitxers que contenen dades de caràcter personal de
les entitats de Dret Públic, si cal inscriure les modificacions dels fitxers pre-ins-
crits a l’Agencia Española de Protección de Datos a l’Agència Catalana i si exis-
teixen mecanismes de coordinació entre els registres d’ambdues agències.

Examinada la consulta i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica d’aquesta
Agència, es formulen les consideracions següents,
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I

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, li correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats
de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades
de caràcter personal i col·laborar amb aquestes administracions públiques en
la difusió de les obligacions derivades de la dita legislació. L’Estatut de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20
de febrer, concreta en el seu article 15.1.g) que correspon al director de
l’Agència respondre les consultes que li formulin d’acord amb els termes de
l’esmentat article de la llei.

A aquests efectes s’estableix que les consultes que hagin de fer els organis-
mes o entitats que depenen de la Generalitat es cursen per mitjà del conseller
o consellera competent per raó de la matèria. 

D’acord amb aquestes consideracions les entitats de Dret Públic a les quals es
refereix la petició d’informe haurien d’haver adreçat la petició de la consulta a
través de l’esmentada instància ja que és el procediment previst a la norma. Si
no fos aquest el cas, l’Estatut de l’Agència preveu per a la resta d’institucions
i organismes compresos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2002, que es cursin
per mitjà de l’òrgan que n’ostenti la representació. La consulta plantejada no
concreta de forma clara aquestes circumstàncies però no obstant això, s’emet
el present dictamen amb la indicació de que es tinguin en compte aquestes
consideracions en futures peticions.

II

L’ens que sol·licita el   parer de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, ate-
ses les consultes que se li han formulat, demana que s’informi sobre si s’ha
d’inscriure els fitxers de les entitats de Dret Públic a l’Agència Catalana de
Protecció de Dades i també a l’Agència espanyola.
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La Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
estableix que són objecte d’inscripció al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya, òrgan integrat a l’Agència Catalana, els fitxers de dades personals
inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’esmentada llei (article 15.2 a).  

Les entitats de Dret Públic que han formulat la consulta, en no especificar-se
cap altra circumstància en la petició d’informe, podrien restar compreses dins
l’àmbit d’actuació previst a la Llei 5/2002 si reuneixen els requisits previstos al
seu l’article 3, especialment aquells que es contenen al seu apartat segon.  Així
podria tractar-se d’entitats públiques o privades que presten serveis públics,
siguin o no concessionàries, que gestionen fitxers que contenen dades de
caràcter personal creats per les administracions públiques catalanes esmenta-
des a l’apartat 1 de l’article 3  de la Llei 5/2002.

En qualsevol cas, d’acord amb la Llei 5/2002, per a que un fitxer o tractament
de dades de caràcter personal resti dins de l’àmbit d’actuació de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, i per tant, els corresponents fitxers s’hagin
d’inscriure al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, cal que aquests fit-
xers s’hagin creat per una de les administracions públiques esmentades en
l’article 3 de la Llei 5/2002. 

Un element imprescindible per a determinar l’àmbit de competència de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades és precisament qui ha elaborat el fit-
xer que conté dades de caràcter personal. Únicament quan el fitxer ha estat
creat per una de les administracions esmentades a l’article 3 de la Llei 5/2002,
ja sigui la Generalitat o bé un dels ens de l’administració local correspon a
l’Agència Catalana procedir a la seva inscripció  independentment de qui el
gestioni.

Així, tant per al supòsit dels organismes i entitats autònomes que depenen de
l’Administració de la Generalitat o dels ens locals (apartat 1 de l’article 3 de la
Llei 5/2002), com per a entitats públiques o privades en la prestació de serveis
públics, siguin o no concessionàries de  Generalitat o dels ens locals, i per a
les societats civils o mercantils en les quals la Generalitat o els ens locals tin-
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guin participació majoritària del capital  quan porten a terme activitats per
compte d’una administració pública, sempre cal que el fitxer hagi estat creat
per una Administració pública catalana per a que correspongui a l’Agència ins-
criure els seus fitxers. Si el fitxer no ha estat creat per les administracions
esmentades restaria fora de l’àmbit de la competència de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades.

Per tant, per al supòsit que se’ns planteja és imprescindible conèixer si els fit-
xers afectats per la consulta han estat creats per alguna de les administracions
de la Generalitat o local per determinar si s’han d’inscriure al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya per donar compliment a allò previst a l’arti-
cle 15.2. a) de la Llei 5/2002 (apartat 2 de l’article 3 de la llei 5/2002).

Aquesta obligació d’inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya,
si és el cas, per a les entitats incloses en el seu àmbit d’aplicació, es refereix a
la primera declaració i a les successives modificacions dels fitxers ja inscrits en
els seus aspectes essencials, es a dir, aquelles modificacions que afectin al res-
ponsable del fitxer, la seva finalitat, el tipus de dades de caràcter personal que
conté, les mesures de seguretat, les cessions de dades que s’hagin previst, i,
si s’escau, les transferències de dades a països tercers, entre d’altres. 

III

Pel que fa referència a la obligació d’inscriure’s al Registre General de Protecció
de Dades, òrgan integrat a l’Agencia Española de Protección de Datos, efecti-
vament li correspon vetllar per la publicitat de l’existència dels fitxers de dades
personals i , a aquest efecte, ha de publicar periòdicament una relació dels fit-
xers esmentats (article 41 en relació amb l’article 37 de la LOPD). 

D’altra banda, el Registre de Protecció de Dades de Catalunya ha d’establir els
acords de cooperació necessaris amb el Registre General de Protecció de
Dades de l’Estat als efectes d’integrar la informació registral i mantenir-la actua-
litzada (article15.4 de la llei 5/2002). La pròpia disposició addicional cinquena
de la llei 5/2002 preveu respecte als fitxers inscrits en el Registre General, que
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l’Agència Catalana sol·liciti la informació allà continguda, i malgrat que única-
ment fa referència als fitxers de titularitat dels ens que integren l’Administració
local de Catalunya, la informació facilitada i que així consta actualment al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya es refereix a tots els ens que s’in-
clouen dins l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana.

Es per això, que la inscripció que s’ha de realitzar al Registre de Protecció de
Dades de Catalunya dels fitxers titularitat dels ens que resten dins l’àmbit d’a-
plicació de la Llei 5/2002 no desvirtua la necessitat de constar al Registre
General de Protecció de Dades previst a la LOPD. Es per això, que el Registre
de Protecció de Dades de Catalunya ha de comunicar periòdicament al
Registre General les inscripcions realitzades per l’Agència Catalana als efectes
de que es complimentin tots els requisits de publicitat establerts a la legislació
sobre protecció de dades.

D’acord amb les consideracions fetes en relació amb la consulta plantejada per
l’entitat,

ES DICTAMINA,

Que les consultes a l’Agència Catalana de Protecció de Dades s’han de formu-
lar per les entitats  previstes a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002 i per la instància
fixada a l’article 15.1.g) del decret 48/2003, és a dir pel conseller o consellera
per raó de la matèria pels organismes i entitats que depenen de l’Administració
de la Generalitat o bé per l’òrgan que n’ostenti la seva representació per a la
resta d’institucions o organismes.

Que la inscripció i la corresponent modificació dels fitxers que contenen dades
de caràcter personal la titularitat dels quals correspon a una institució compre-
sa dins l’àmbit d’actuació de la llei 5/2002, s’ha de realitzar al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya (article 15.2.a) de la Llei 5/2002).

Que per inscriure un fitxer al Registre de Protecció de Dades de Catalunya,
aquest ha d’haver estat creat per l’Administració de la Generalitat o de la
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corresponent administració local de Catalunya, malgrat que pugui ésser ges-
tionat per una altra entitat que en depèn ja sigui perquè és prestadora de ser-
veis públics o bé perquè realitzi alguna activitat per compte d’aquestes admi-
nistracions (article 3.2 de la Llei 5/2002). 

Que al Registre General de Protecció de Dades, òrgan integrat a l’Agència
Española de Protección de Datos, en quant li correspon vetllar per la publicitat
de l’existència dels fitxers de caràcter personal, se li trameten les inscripcions
realitzades pel Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un òrgan de l’admi-
nistració pública sobre la cancel·lació de les dades de caràcter personal
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
part d’un òrgan de l’administració pública relativa als criteris d’aplicació respec-
te la cancel·lació de les dades de caràcter personal en relació a allò que esta-
bleix la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents públics.

En concret es considera que el dret de cancel·lació consistent en suprimir les
dades de caràcter personal quan hagin deixat d’ésser necessàries o pertinents
per a  la finalitat per a la qual  varen ser obtingudes atès allò que disposa l’ar-
ticle 4.5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal contradiu allò establert a la Llei 10/2001, de 13 de
juliol, d’arxius i documents públics.

No s’aporta cap documentació ni informe que valori els termes de l’esmenta-
da contradicció ni supòsits en els quals es planteja la controvèrsia.

Analitzada la normativa vigent aplicable, i vista la proposta de dictamen de
l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència, es fan les consideracions següents, 

I

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, li correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
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consultes que l’Administració de la Generalitat li formuli sobre l’aplicació de la
legislació de protecció de dades de caràcter personal. L’Estatut de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer,
concreta en el seu article 15.1.g) que les consultes que hagi de fer
l’Administració de la Generalitat es cursen per mitjà del conseller o consellera
competent per raó de la matèria. La qual cosa fem avinent ja que la petició ha
estat formulada per un altre òrgan d’aquesta mateixa administració.

D’altra banda, la qüestió plantejada es formula en termes tan amplis com supo-
sen l’abast de l’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la Llei 10/2001, de 13 de juliol,
d’arxius i documents públics, en relació amb la cancel·lació de les dades en
l’Administració autonòmica.       

Per tant, atès el caràcter genèric de la consulta es procedirà a una anàlisi de
les mateixes característiques pel que fa al dret de cancel·lació establert a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, en relació a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents
públics pel que fa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet en base als
esmentats articles 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.g) del Decret
48/2003, de 20 de febrer. 

II

Tal i com s’exposa en la consulta, l’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, estableix un con-
junt d’obligacions del responsable del tractament de les dades personals que
s’agrupen sota la denominació genèrica de qualitat de les dades. Un dels prin-
cipis que en aquest precepte es conté és el relatiu a la pertinença de les dades
que suposa que únicament es poden tractar aquelles dades que serveixin o
puguin servir per a la consecució de la finalitat que justifica el seu tractament.
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Com a complement d’aquest principi i com a conseqüència del mateix, l’ arti-
cle 4 apartat 5 estableix que “les dades de caràcter personal han de ser can-
cel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per
a la qual han estat recollides o registrades”.

III

El règim jurídic de la protecció de dades personals es comú per a les adminis-
tracions públiques i per als particulars. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de des-
embre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, té com a àmbit d’aplica-
ció totes les dades personals que siguin susceptibles d’ésser tractades tant pel
sector públic com pel privat. No obstant això, hi ha diferències importants pels
tractaments de dades personals per part dels poders públics que disposen
d’algunes excepcions dels principis de la protecció de dades i dels drets dels
interessats. Una d’aquestes excepcions es refereix al principi de qualitat de les
dades establert a l’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, abans esmentat.

La utilització de dades personals per part de les administracions públiques es
justifica per atendre finalitats que estan relacionades amb la consecució d’un
interès públic, la qual cosa dóna lloc a la limitació d’alguns drets dels seus titu-
lars, com és el cas del dret de cancel·lació. Aquesta limitació per a la
cancel·lació de les dades personals  de que disposen les administracions públi-
ques es pot deduir  del propi article 16.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que reconeix el dret
de rectificació i cancel·lació i que estableix, entre d’altres excepcions, la con-
servació de les dades a disposició de les administracions públiques.

Així, en principi, per a les administracions públiques el dret a la cancel·lació de
les dades personals resta excepcionat per tal de permetre la conservació de
les dades d’aquests ens en atenció a la rellevància pública de la seva activitat.
Un exemple d’això el trobem en la regulació dels fitxers de les forces i cossos
de seguretat on s’especifica per a quan les finalitats de la recollida de les dades
són administratives, que aquestes siguin objecte de registre permanent, a dife-
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rència de les que tenen per objecte atendre a finalitats policials consistents en
la prevenció d’un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d’in-
fraccions penals on sí procedeix el dret de cancel·lació quan no siguin neces-
sàries per a les investigacions que n’han motivat l’emmagatzematge (article
22.1 i 22.4 de la Llei orgànica  15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal).

La decisió administrativa consistent en conservar certs documents que conte-
nen dades personals, ja sigui per tenir constància de fets que si s’eliminen
poden perjudicar a tercers o bé pel seu valor històric o altra rellevància certa-
ment limita el dret a la cancel·lació per atendre el principi general aplicable a
l’administració pública que ha determinat la obligació legal de la conservació de
la documentació pública.

D’acord amb això, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents públics,
no contradiu allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en relació al dret de cancel·lació de
les dades de caràcter personal, sinó que desenvolupa una de les previsions
sobre la conservació de la documentació pública en mans de les administra-
cions públiques que ja està habilitada a la pròpia Llei orgànica de Protecció de
Dades.

IV

Aquest principi general de conservació establert per als documents públics de
les administracions públiques pot veure’s excepcionat en alguns casos. Es
possible que  algunes dades de caràcter personal que s’utilitzen per l’adminis-
tració pública en l’exercici de les seves funcions siguin cancel·lables atès allò
que disposa la normativa específica aplicable al cas concret. Excloure determi-
nada informació personal una vegada conclosa l’actuació que ha justificat la
seva recollida i tractament apareix reconeguda en alguns supòsits com per
exemple, en la contractació administrativa una vegada resolta l’adjudicació del
contracte es preveu que els altres licitadors puguin recuperar la documentació
aportada, en matèria de històries clíniques s’admet que se li retorni al pacient
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determinada informació, o be en relació amb les dades tributàries de les per-
sones difuntes quan s’han exhaurit els terminis previstos per a la seva conser-
vació, etc. Això comporta un examen detallat i al cas per cas, per comprovar
la procedència de la petició de cancel·lació segons l’àmbit d’actuació de que
es tracti i la regulació específica que hi hagi sobre aquella matèria. Fins i tot en
els casos esmentats es podria realitzar un judici de pertinença de les dades que
justifiqui la seva conservació.

Les finalitats que ha d’atendre l’actuació de les administracions públiques i que
de forma instrumental requereixen la recollida i tractament de dades personals
dóna lloc a que sigui problemàtic determinar a priori i amb caràcter general
quan la conservació de certes dades personals pels poders públics ha deixat
de servir a la finalitat per a la qual es van recollir. Es necessari conèixer el cas
concret i els termes en virtut dels quals es planteja la cancel·lació, ja que serà
a la vista de la regulació que li és aplicable i els interessos públics als quals ser-
veixen les dades que es podrà esbrinar la procedència o no de la seva
cancel·lació.

V 

Les administracions públiques, com s’ha dit, tenen l’obligació de mantenir i
conservar la documentació pública que produeixen en l’exercici de les seves
funcions. Aquesta informació que pot contenir dades personals s’ha de con-
servar també per atendre finalitats històriques, estadístiques o científiques (arti-
cle 11. 2.e) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal) una vegada ha conclòs l’actuació administrativa i
s’ha acomplert la finalitat pública que ha esdevingut el motiu de la recollida i
tractament inicial de les dades. 

El propi article 4.5 tercer paràgraf de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal remet al corresponent desen-
volupament reglamentari la determinació del procediment pel qual, com a excep-
ció, atesos els valors històrics, estadístics i científics d’acord amb la legislació
específica, es decideixi el manteniment íntegre de determinades dades.
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La legislació catalana preveu els supòsits i procediments en virtut dels quals es
procedeix a la conservació de la documentació de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya ( Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural català; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents; Decret
117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de documentació de
l’Administració pública, modificat pel Decret 128/1994, de 16 de maig, i Decret
76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema general de gestió de la
documentació administrativa i l’organització dels arxius de la Generalitat de
Catalunya).

Les dades personals que gestionen les administracions públiques sovint for-
men part d’aquella documentació administrativa que integra el patrimoni docu-
mental al qual es refereix la Llei de Patrimoni Històric. D’acord amb la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, el patrimoni docu-
mental de Catalunya forma part del patrimoni cultural de Catalunya i està inte-
grat, entre d’altres, pels “documents produïts o rebuts, en l’exercici de llurs fun-
cions i com a conseqüència de llur activitat política i administrativa, per la
Generalitat, pels ens locals i per les entitats autònomes, les empreses públi-
ques i altres entitats que en depenen ” (article 19.2 a) de la Llei 9/1993, de 30
de setembre). 

A més, als efectes d’aquesta mateixa llei es considera com a document: ”tota
expressió en llenguatge oral, escrit, d’imatges o de sons, natural o codificat,
recollida en qualsevol mena de suport material, i qualsevol altra mena d’expres-
sió gràfica que constitueixi un testimoni de les funcions i activitats socials de
l’home i dels grups humans, amb exclusió de les obres d’investigació o de cre-
ació” (article 19.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre). 

Aquesta regulació, que és el marc de referència de les diverses normes secto-
rials d’ordenació de cada àmbit específic de la cultura catalana, s’ha comple-
tat amb la regulació dels arxius d’aquests documents, que resten subjectes a
un especial deure de conservació d’acord amb allò establert a la Llei 10/2001,
de 13 de juliol, d’arxius i documents pel que fa referència a les administracions
públiques i especialment a la Generalitat de Catalunya.  
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La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, enumera els documents
públics subjectes als sistemes de gestió i preservació (article 6) i estableix la
responsabilitat directa del titular respectiu en l’organització, l’avaluació i la seva
conservació (article 8). També es preveu l’avaluació per la qual se’n determina
la conservació segons el valor cultural, informatiu o jurídic o bé l’eliminació, un
cop concloses les fases activa i semiactiva dels documents públics, establint-
se que cap document pot ésser eliminat si no se segueixen la normativa i el
procediment establert per via reglamentaria (article 9 de la Llei 10/2001, de 13
de juliol).

La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental és l’òrgan que resol
sobre les sol·licituds d’avaluació de documents públics (article 19.2 b) segona)
de la Llei 10/2001, de 13 de juliol). Aquest procediment ha estat objecte de
desenvolupament mitjançant el Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avalua-
ció i tria de documentació de l’Administració Pública modificat pel Decret
128/1994, de 16 de maig.

D’altra banda, el Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema
general de gestió de la documentació administrativa i l’organització dels arxius
de la Generalitat de Catalunya, és on es concreten les previsions contingudes
a la llei d’arxius i on s’especifica la forma de procedir de la Generalitat de
Catalunya pel que fa referència a la gestió de la seva documentació. El sistema
general de gestió de la documentació administrativa de la Generalitat és el con-
junt d’operacions i tècniques, integrades en la gestió administrativa general,
entre les quals es troba la corresponent a  la conservació i l’eliminació de la
documentació (article 3.1 del Decret 76/1996, de 5 de març). A més es preveu
que l’aplicació del sistema es recolzi en un programa informàtic administrat pel
Departament de Cultura (article 3.3 del decret 76/1996, de 5 de març).

A aquests efectes es preveuen les funcions del Departament de Cultura que
estableix les directrius bàsiques del sistema general de gestió de la documen-
tació administrativa, coordina i supervisa la seva aplicació. Els departaments o
ens on es conserva la documentació implanten el sistema general de gestió de
la documentació administrativa, estableixen els criteris específics a seguir pels
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seus encarregats dels seus arxius i sol·liciten al Departament de Cultura la
transferència de documentació dels arxius centrals administratius als arxius his-
tòrics (articles 4 i 5 del Decret 76/1996, de 5 de març).

VI

Es rellevant tenir en compte que en la regulació del sistema de gestió docu-
mental dels documents públics, que abasta la producció, la tramitació, el con-
trol i sobretot l’avaluació i la conservació dels documents, prevalen els criteris
de conservació en la determinació de les responsabilitats dels titulars d’aquests
documents. Pel que fa referència a l’aplicació dels principis de protecció de
dades únicament es reconeix la garantia del dret d’accés, a la intimitat perso-
nal i a la reserva de les dades protegides per la Llei (article 7 de la Llei 10/2001,
de 13 de juliol. Res es diu en aquest apartat sobre la cancel·lació de les dades
de caràcter personal.

En aquest sentit es podria tenir en compte les diverses tècniques que perme-
ten conservar les dades de caràcter personal però amb la deguda reserva i les
cauteles necessàries que fossin precises atenent a les circumstàncies manifes-
tades pel titular en una petició de cancel·lació que no fos possible atendre. Així
en aquells supòsits que efectivament s’hagin de tenir en compte els interessos
invocats pel titular de les dades personals però no procedeixi la cancel·lació de
les dades personals es poden instrumentar , de la manera que tècnicament
sigui apropiada, mesures de bloqueig, d’accés restringit, o altres que permetin
conformar ambdós principis, el de conservació i el de reserva de la les dades
personals.

Per tot això,

ES DICTAMINA, 
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L’article 4.5 de la Llei orgànica  15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, preveu la cancel·lació de les dades de caràcter
personal quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per
a la qual han estat recollides o registrades. No obstant això, hi ha especificitats
d’aquest dret de cancel·lació quan es tracta de tractaments realitzats per les
administracions públiques. Així, l’article 16.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal preveu la conser-
vació de les dades personals a disposició de les administracions públiques. 

El dret de cancel·lació quan es refereix a tractaments de dades personals que
realitzen les administracions públiques resta limitat pel deure de conservació de
les administracions públiques. Es per això que  s’ha d’analitzar al cas per cas,
sobre supòsits concrets i a la vista de la normativa específica aplicable si es pot
atendre aquest dret o bé ponderar la presència d’un interès rellevant per fer via-
ble la cancel·lació de les dades.

La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents públics, no és contradic-
tòria amb allò previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, sinó que regula els supòsits i procediment de
selecció documental que ha de formar part del Patrimoni Cultural Català als
efectes d’acomplir amb les finalitats ja sigui de tipus històric o bé científic que
preveu la pròpia Llei de Protecció de Dades per a determinada informació,
entre la qual es conté la referida a les administracions públiques (article 11.2 e). 

A aquests efectes la legislació catalana preveu els supòsits i procediments en
virtut dels quals es procedeix a la selecció de la informació, també la de caràc-
ter personal, per a la conservació de la documentació de l’administració de la
Generalitat de Catalunya. 
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Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un òrgan de l’ad-
ministració pública
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
un òrgan de l’administració pública sobre un supòsit de comunicació de dades
de l’Administració tributària a l’òrgan competent en matèria de disciplina de
mercat.

La petició consisteix en un escrit  que identifica els preceptes normatius d’apli-
cació raonant la sol·licitud de dictamen en la possible contradicció existent
entre el precepte 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
respecte de l’article 25 de la 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mer-
cat i de defensa dels consumidors i dels usuaris. 

Analitzada la normativa vigent aplicable, i vista la proposta de dictamen de
l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència, es fan les consideracions següents, 

I

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, li correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, li formulin sobre l’aplicació de
la legislació de protecció de dades de caràcter personal. L’Estatut de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer,
concreta en el seu article 15.1.g) que les consultes que hagi de fer
l’Administració de la Generalitat es cursen per mitjà del conseller o consellera
competent per raó de la matèria. 

D’acord amb aquestes consideracions, l’òrgan que realitza la consulta hauria
de cursar possibles noves consultes a l’Agència Catalana de Protecció de
Dades a través del corresponent escrit del conseller o consellera corresponent,
adreçat al director de l’Agència. 
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Un cop feta aquesta precisió, el present dictamen s’emet en base als esmen-
tats articles 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.g) del Decret 48/2003,
de 20 de febrer. 

II

La cessió de les dades de les administracions públiques es regeix pel que esta-
bleixen específicament l’article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de des-
embre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) que regula la
comunicació de dades entre administracions públiques i pel règim general
regulat a l’article 11 de la mateixa norma. 

En el supòsit que s’analitza és rellevant tenir en compte que les especificitats
de la comunicació de dades entre les administracions públiques per a l’exerci-
ci de les seves atribucions és un règim especial que s’excepciona d’allò previst
a l’article 11 de la LOPD que regula la cessió de dades de caràcter personal en
general. 

Amb caràcter general l’article 11 de la LOPD preveu per a la cessió de dades
de caràcter personal que aquestes dades siguin comunicades per al compli-
ment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del
cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l’interessat.

Per a les cessions entre les administracions públiques hi ha excepcions a les
condicions previstes en aquest article 11 de la LOPD per raó dels interessos
públics que justifiquen les seves actuacions.

Una primera excepció a tenir en compte quan es tracta de cessions de dades
de caràcter personal entre administracions públiques és la consistent en que
no és necessari el consentiment de l’afectat sempre que aquestes comunica-
cions no es refereixin a l’exercici de competències diferents o de competències
que tractin matèries diferents (article 21.1 i 21.4 de la LOPD).
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D’altra banda, una segona excepció pot consistir en que la cessió de dades no
precisi del consentiment per estar autoritzada en una llei (article 11.2 a) LOPD).

A la LOPD es preveuen altres règims específics per a la cessió de dades que
tampoc requeririen el consentiment previ de l’afectat o aquest consentiment
resta limitat, però per a l’anàlisi del supòsit que es consulta és important remar-
car que, llevat d’aquestes dues excepcions ( exercici de les mateixes compe-
tències o competències que facin referència a les mateixes matèries o habilita-
ció legal), les cessions o comunicacions de dades de caràcter personal reque-
reixen el consentiment previ del titular de les dades de caràcter personal.

III

Els tractaments de dades tributàries es troben subjectes a l’aplicació del siste-
ma tributari i a la lluita contra el frau fiscal. D’acord amb el principi de finalitat
les dades personals contingudes en aquests fitxers únicament poden ésser uti-
litzades per a la gestió, liquidació, comprovació, inspecció, investigació i recap-
tació dels tributs.

Els fitxers de l’Administració tributària són dels més importants de que dispo-
sa l’administració, pel volum de població que abasta i per la varietat d’informa-
ció de que disposa. És per això que la pròpia Llei 58/2003, de 17 de desem-
bre, General Tributaria (LGT) obliga a totes les autoritats i funcionaris que cone-
guin aquestes dades al més escrupolós sigil, la infracció del qual es considera
com a falta disciplinària molt greu i amb independència d’altres responsabilitats
que es poden derivar. 

Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en
el desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter reservat. 

No obstant això, la LGT, preveu a l’article 95 els supòsits en que és possible
cedir les dades de caràcter personal de que disposa aquesta Administració tri-
butària per a l’exercici de les seves funcions. Es tracta d’una previsió legal que
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d’acord amb la LOPD habilita a la cessió de dades a d’altres administracions
sense el consentiment previ del seu titular. 

En síntesi, d’acord amb l’esmentat precepte 95 de la LGT, els supòsits en que
procedeix la cessió de dades sense el previ consentiment de l’afectat consis-
teixen en: cessió de dades entre diferents administracions tributàries; la cessió
per atendre altres finalitats  ja sigui les relacionades amb l’àmbit fiscal, contra
el frau en l’obtenció d’ajuts públics, contra el frau en la cotització i recaptació
de les quotes del sistema de la Seguretat Social o bé en la recaptació de recur-
sos públics no tributaris; i també es preveu la cessió a destinataris específics
com són els òrgans jurisdiccionals i el Ministeri Fiscal (en la investigació de
delictes no perseguibles únicament a instància de la persona agreujada, per a
l’execució de resolucions judicials fermes o bé en la protecció de drets dels
menors ); les Comissions Parlamentàries; el Tribunal de Comptes; el Servei
Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions
Monetàries i la Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del
Terrorisme. 

Llevat d’aquests supòsits, l’article 95 de la LGT determina que la col·laboració
amb les administracions públiques per al desenvolupament de les seves fun-
cions requereix la prèvia autorització dels obligats tributaris als quals es referei-
xin les dades subministrades.

IV

D’altra banda, la normativa sobre disciplina de mercat preveu per a l’exercici de
la seva funció inspectora la possibilitat d’accedir a informació de que disposin
les administracions públiques per a esbrinar les circumstàncies que són objec-
te d’investigació. Així la Llei catalana 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina
del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, preveu que els òrgans
corresponents de les administracions públiques, organismes autònoms,
empreses públiques, entre d’altres supòsits, han de lliurar, quan siguin reque-
rits per l’administració actuant, la informació que se’ls sol·liciti (article 25.4 de
l’esmentada Llei 1/1990, de 8 de gener).



Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

Dictamens emesos (anonimitzats)

289

Amb aquesta previsió legal es podria interpretar que també està legitimada la
cessió de dades tributàries quan es requereixen per altres administracions
públiques, com en aquest cas la competent en matèria de disciplina de mer-
cat, per a la finalitat d’esbrinar fets i circumstàncies rellevants en l’exercici de la
seva funció inspectora.

Tanmateix, la pròpia Llei 1/1990, de 8 de gener, preveu que els inspectors en
matèria de disciplina de mercat, en l’exercici de llurs funcions puguin accedir
directament a la documentació de les empreses que inspeccionen que els sigui
necessària (article 25.1 de la Llei 1/1990, de 8 de gener). També s’estableix la
obligació de que les persones físiques o jurídiques subministrin qualsevol clas-
se d’informació, exhibeixin la documentació i permetin la presa de mostres, etc.
que els sigui requerida (article 26 de la Llei 1/1990, de 8 de gener).

Per tot això, és rellevant analitzar en aquest cas, si una previsió de cessió de
dades sense consentiment establerta en termes tan amplis habilita adequada-
ment aquesta comunicació de dades tributàries a una altra administració, la
finalitat de la qual no està relacionada amb la matèria tributària,  des de la pers-
pectiva de la limitació que pot comportar en l’exercici d’un dret fonamental com
és el de la protecció de les dades de caràcter personal, quan a més la admi-
nistració actuant disposa de mecanismes propis de recerca de la mateixa. 

V

En els termes en que està prevista la cessió de dades tributàries és certament
restrictiva i  s’ha limitat a determinats casos molt específics la cessió d’aques-
tes dades  per a finalitats no tributàries. Així hem vist com aquestes cessions,
certament excepcionals, fan referència o bé a òrgans jurisdiccionals i en limita-
des ocasions (investigacions de delictes no perseguibles únicament a instància
de persona agreujada, resolucions judicials fermes i la protecció de menors i
incapacitats), o bé al Tribunal de Comptes en l’exercici de les seves funcions
de fiscalització de l’administració tributària, etc. Però en la determinació d’a-
quests supòsits, el legislador ha concretat un criteri restrictiu en l’habilitació de
la cessió de dades sense consentiment en l’àmbit tributari.
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D’acord amb això, per conciliar ambdues previsions és important tenir en
compte que la cessió de dades és una actuació que limita l’exercici d’un dret
fonamental, en el sentit que exclou del poder de decisió del seu titular una deci-
sió que li concerneix i que per tant s’ha d’analitzar de forma restrictiva i ponde-
rant adequadament els interessos que justifiquen aquesta mesura.

Així el recurs a la informació tributària ha de tenir caràcter subsidiari i s’ha de
sol·licitar en defecte de l’existència d’altres fonts d’informació. La motivació
d’aquest accés és un element fonamental per valorar la necessitat d’atendre la
petició d’informació, sobretot per justificar adequadament un accés que la nor-
mativa ha previst de forma limitativa atenent a la naturalesa de les dades tribu-
tàries.

La motivació de la petició d’accés haurà d’acreditar la ineficàcia dels recursos
habituals per a l’obtenció de la informació relativa a un supòsit concret, haurà
d’especificar l’interès públic prevalent o el bé jurídic a tutelar i la idoneïtat les
dades tributàries per a la resolució del supòsit. En tot cas aquesta motivació
haurà de ser ponderada amb el dret fonamental a la protecció de dades per-
sonals a fi d’analitzar la possible legitimitat de l’accés.

És doncs, per al supòsit plantejat especialment rellevant el fet que l’administra-
ció competent en matèria de disciplina de mercat disposa d’altres formes d’ob-
tenció de la informació que no restringeixen el dret a la protecció de dades,
com és la obligació que té l’afectat de subministrar les dades que li són reque-
rides pels seus inspectors.

Per tot això,

ES DICTAMINA, 

La  regulació de la cessió de dades tributàries en els termes que s’ha previst a
la LGT té caràcter restrictiu ja que expressament determina els supòsits que, a
criteri del legislador, habiliten la comunicació de dades personals per atendre
altres finalitats sense comptar amb el consentiment de l’afectat.
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L’autoritat competent en matèria de disciplina de mercat disposa, d’acord amb
allò establert a la Llei catalana 1/1990, de 8 de gener, d’altres formes d’obten-
ció de la informació necessària per a la investigació de fets i circumstàncies
relatives al seu àmbit d’actuació. Per la qual cosa, atenent a la restricció que
suposa una comunicació de dades sense el consentiment de l’afectat al dret a
la protecció de dades, aquesta comunicació no hauria d’ésser possible amb
caràcter general.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per l’Ajuntament (...)
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
un òrgan de  l’Ajuntament (...) sobre un supòsit de comunicació de dades del
padró d’aquesta administració local a un ciutadà per a estudis genealògics.

La petició consisteix en un escrit on s’exposen els dubtes sobre si s’ha de
donar accés a una petició d’un ciutadà de consultar les dades del padró d’ha-
bitants del segle dinou (XIX) als efectes de realitzar estudis genealògics sobre
la seva família.

Analitzada la petició i normativa vigent aplicable, i vista la proposta de dictamen
de l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència, es fan les consideracions
següents, 

I

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les con-
sultes que els ens locals li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protec-
ció de dades de caràcter personal. L’Estatut de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, concreta en
el seu article 15.1.g) que les consultes que hagin de fer els ens locals es cur-
sen per mitjà de l’òrgan que n’ostenti la representació. 

D’acord amb aquestes consideracions, l’Ajuntament hauria de cursar possibles
noves consultes a l’Agència Catalana de Protecció de Dades a través del
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corresponent escrit del seu alcalde adreçat al director de l’Agència. 

Un cop feta aquesta precisió, el present dictamen s’emet en base als esmen-
tats articles 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.g) del Decret 48/2003,
de 20 de febrer. 

II

El padró municipal d’habitants és la base de dades en que s’han d’inscriure
totes les persones residents en un municipi. D’acord amb allò establert a la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local, modificada per
la Llei 4/1996, de 10 de gener, és el registre on consten els veïns d’un munici-
pi (article 16.1) i la seva gestió correspon als ajuntaments amb mitjans informà-
tics (article 17.1). El padró  és un fitxer automatitzat de dades de caràcter per-
sonal al qual li es d’aplicació la Llei orgànica 15/199, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Les dades personals objecte de tractament, d’acord amb la LOPD, es poden
utilitzar per a finalitats  posteriors de caràcter històric, estadístic o científic, que
no es consideren incompatibles amb les finalitats originàries que van determi-
nar la recollida de la informació de caràcter personal.

En aquest sentit, la petició d’accés de dades personals referides als avantpas-
sats que es contenen al padró d’habitants del segle XIX, cal referir-la a aquella
documentació de caràcter històric que deu conservar l’administració compe-
tent per raó, ja no de donar constància de la residència, que era la finalitat que
va originar la seva recollida, sinó per atendre a finalitats de conservació docu-
mental de rellevància històrica. 

III

D’acord amb allò exposat, la petició d’accés que es sol·licita fa referència a
informació   que ha estat objecte de preservació als efectes d’allò que  dispo-
sa la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
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Aquesta llei preveu que les administracions públiques, i específicament els
òrgans responsables de custodiar els documents públics, han de fer possible
l’accés i lliurar-ne una còpia o un certificat a les persones que en cada cas hi
tinguin dret (article 7.4 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol). En l’exercici d’aquest
dret d’accés, en qualsevol cas, s’ha de garantir el dret a la intimitat personal i
la reserva de les dades protegides per la llei, com una clara referència a allò que
disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de les
Dades de Caràcter Personal.

L’article 36 de la mateixa Llei 10/2001, de 13 de juliol, concreta una possibili-
tat d’accés a la consulta de documents públics on s’especifica que si es trac-
ta de documents que contenen dades personals que puguin afectar a la segu-
retat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones poden ésser objecte de
consulta pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-
cinc anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys
d’ençà de la producció del document.

Per tant, si l’òrgan responsable de la custòdia d’aquests documents, a la vista
dels requeriments legals aplicables per atendre el dret d’accés sol·licitat cons-
tata el compliment dels requisits que allà s’hi contenen, no hi ha d’haver incon-
venient per entendre que s’ha accedit legítimament a l’esmentada informació.

Per tot això,

ES DICTAMINA, 

El padró municipal d’habitants és un registre que en contenir dades de caràc-
ter personal li és d’aplicació la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal. En tractar-se d’una petició d’informació relati-
va a documents produïts en el segle XIX, cal entendre que la finalitat de la seva
conservació per l’administració  és per atendre finalitats històriques, estadísti-
ques o científiques. 
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D’acord amb allò que disposa la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i docu-
ments les administracions han de fer possible l’accés dels documents de que
disposen garantint el dret a la intimitat personal i la reserva de les dades prote-
gides per la llei.

En l’article article 36 de l’esmentada Llei 10/2001, de 13 de juliol, s’indiquen els
supòsits i requisits per a fer efectiu el dret d’accés a aquesta informació.
Verificats aquests requeriments per l’òrgan responsable de la seva custòdia es
podria atendre la petició d’accés a la informació referida.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un òrgan de l’ad-
ministració pública sobre la comunicació de dades aportades en el pro-
cediment de licitació
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
part d’un òrgan de l’administració pública, relativa a la possibilitat de facilitar als
licitadors d’un concurs públic determinades dades tècniques de les ofertes
presentades. 

En l’escrit de consulta es sol·licita el parer de l’Agència en relació amb la pos-
sibilitat que els licitadors participants en un concurs públic puguin sol·licitar a
l’òrgan de contractació un contrastament de les dades tècniques aportades
pels altres licitadors i tenir accés, d’aquesta manera, a dades de caràcter per-
sonal contingudes en la documentació necessària per a la valoració del con-
curs. No s’aporta cap altra documentació complementària.

Analitzada la consulta i normativa vigent aplicable, i vista la proposta de
l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència, es fan les consideracions següents,

I

L’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, disposa que correspon a
l’Agència Catalana de Protecció de Dades la funció de respondre les consultes
que l’Administració de la Generalitat, entre d’altres, li formuli sobre l’aplicació
de la legislació de protecció de dades de caràcter. D’altra banda, el Decret
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48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, disposa en el seu article 15.1.g) que correspon al director
de l’Agència respondre les consultes que li formuli l’Administració de la
Generalitat, i afegeix que aquestes consultes es cursen per mitjà del conseller
o consellera competent per raó de la matèria. D’acord amb aquestes conside-
racions, l’òrgan que ha formulat la sol·licitud d’informació, en endavant hauria
de cursar les properes consultes a l’Agència Catalana de Protecció de Dades
a través d’un escrit del conseller o consellera corresponent i adreçat al director
de l’Agència.

Feta aquesta consideració, el present dictamen s’emet en base als esmentats
articles 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, i 15.1.g) del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’a-
prova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

II

Des del punt de vista de la protecció de les dades personals, la informació que
podria sol·licitar un licitador en el concurs públic de referència podria incloure,
efectivament, dades de caràcter personal, ja siguin del personal de l’empresa
licitadora o de terceres persones relacionades amb aquesta. En el cas que ens
ocupa, com es dedueix de la consulta formulada, la documentació que es vol
consultar podria contenir, entre d’altres, dades relatives al personal tècnic cer-
tificat en determinades tecnologies, a les aliances dels licitadors amb fabricants
de maquinari i programari, així com dades relatives a les certificacions dels lici-
tadors en matèria de seguretat, gestió de riscos, etcètera. Per tant, resulta d’a-
plicació la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (en endavant, LOPD), en concret, allò que disposa el seu
article 11, que regula la comunicació de dades de caràcter personal.

Amb caràcter general, l’article 11 de la LOPD, en el seu apartat primer, esta-
bleix que les dades de caràcter personal només poden ser comunicades a un
tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions
legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l’interessat.
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Per tant, la cessió de dades personals incloses en la documentació aportada
pels licitadors, serà pertinent si la finalitat per a la qual es sol·licita per part de
les empreses que han participat en el concurs públic s’ajusta a l’exigència de
l’article 11 de la LOPD, és a dir, si compleix una funció legítima.

L’apartat segon del mateix precepte però, preveu determinades excepcions al
règim general del consentiment. Així, disposa que el consentiment no és
necessari en determinats supòsits, entre d’altres, la cessió de dades no preci-
sa del consentiment quan està autoritzada per una llei. Cal analitzar doncs, si
la normativa sectorial, en aquest cas la corresponent a la contractació pública,
preveu uns drets d’informació a favor dels licitadors que pugui emparar aques-
ta comunicació de les dades aportades pels licitadors per a la seva participa-
ció en el procediment i si d’aquesta manera, una norma amb rang de llei deter-
mina la finalitat que empararia aquesta comunicació de dades de caràcter per-
sonal. 

En tot cas, convé tenir en compte que si la cessió de dades als licitadors resta
emparada per la normativa reguladora de la contractació administrativa, d’a-
cord amb l’article 11 de la LOPD, la cessió de dades queda limitada al compli-
ment d’una concreta finalitat legítima; així, si fos necessari destinar les dades a
una finalitat diferent caldria en tot cas recórrer al règim d’habilitació del qual
parteix aquest article, és a dir, analitzar si la nova finalitat s’ajusta a una funció
legítima i si una norma amb rang de llei autoritza la nova destinació plantejada,
ja que en cas contrari caldria recaptar el consentiment de la persona titular de
les dades.

III

En el cas que ens ocupa cal fer referència al Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, que aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques (en endavant, LCAP). 
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Tal i com es desprèn de l’article 51 de la LCAP, en l’expedient de contractació
que es formalitza per a cada concurs públic, entre d’altres documents, hi cons-
ten els plecs i documents que contenen les prescripcions tècniques particulars
que han de regir l’execució del contracte, l’aprovació dels quals correspon a
l’òrgan de contractació. D’altra banda, els plecs de clàusules administratives
particulars, com disposa l’article 49 de la LCAP, inclouen els pactes i les con-
dicions definidores dels drets i les obligacions que assumeixen les parts del
contracte. Cal tenir present que la valoració de la conveniència i l’oportunitat de
sol·licitar als licitadors determinada documentació, és una decisió que corres-
pon a l’òrgan de contractació. 

Així mateix, la LCAP preveu, en el seu article 93, les condicions aplicables a la
notificació i la publicitat de les adjudicacions dels contractes. En concret, quan
l’òrgan de contractació acorda l’adjudicació del contracte, cal notificar aques-
ta adjudicació a la resta de participants en la licitació. Sens perjudici d’aques-
ta previsió el mateix article afegeix, en el seu apartat 5, que l’òrgan de contrac-
tació comunicarà a tots els licitadors que ho sol·licitin, els motius pels quals
s’ha refusat la seva oferta, així com les característiques de la proposta de l’ad-
judicatari que hagin determinat l’adjudicació al seu favor. 

Pel que fa a aquesta comunicació, no obstant, l’article 93.4 admet la possibili-
tat que es limiti la divulgació de determinada informació en supòsits taxats,
entre d’altres, quan aquesta divulgació pugui ser contrària a l’aplicació de la
legislació, a l’interès públic, als interessos comercials legítims d’empreses
públiques o privades, o pugui perjudicar la competència lleial entre aquestes
empreses.

D’acord amb la normativa reguladora sectorial correspon a l’òrgan de contrac-
tació decidir si determinada informació aportada per altres licitadors, que pot
en tot cas contenir dades de caràcter personal, s’ha de posar a disposició dels
participants en un concurs públic, de conformitat amb l’article 93 esmentat i
valorar, així mateix, si aquest accés a informació de tercers és contrari a la
legislació vigent o pot perjudicar interessos legítims de tercers.
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Cal entendre doncs, que la normativa que regula la contractació administrativa
preveu determinats drets d’informació dels licitadors no adjudicataris a fi de
reconèixer uns instruments per a la garantia de la transparència d’un procedi-
ment de concurrència competitiva. D’aquesta manera la normativa sectorial
defineix específicament i expressament la finalitat que empararia, si és el cas,
la comunicació de dades de caràcter personal. Hem vist, però, que correspon
en primer lloc a l’òrgan de contractació apreciar quina és la documentació a la
qual han de tenir accés els licitadors no adjudicataris i quins són els límits que
la resta de normativa vigent pugui imposar a aquesta divulgació. 

En segon terme, i com a recomanació, seria convenient que els criteris d’ac-
cés a la documentació presentada pels licitadors, a fi d’atendre tant els reque-
riments de la normativa de protecció de dades com altres interessos, ja siguin
comercials, industrials o drets de propietat existents, fossin concretats en la
mateixa convocatòria o en els plecs que han de regir la licitació, per tal que els
licitadors poguessin conèixer a priori els drets d’informació que poden exercir
en relació amb la documentació presentada pels altres així com, informar-los
de quina documentació podrà pública o de lliure accés a tercers interessats o
d’altres, si escau. D’aquesta manera, el participant en un concurs públic podrà
saber quines són les condicions de publicitat o d’accés a determinada docu-
mentació de tipus comercial o industrial, que en molts supòsits podrà com-
prendre dades de caràcter personals dels seus membres o treballadors, i
conèixer d’avançada les normes del procediment en relació amb aquesta
matèria i només serà necessària la interpretació de l’òrgan de contractació o
consultiu en matèria de contractació administrativa, per aquells casos que
plantegin dubtes d’interpretació.  

IV

Amb tot, es pot concloure que, sempre que no estigui expressament establert,
la decisió relativa a quina informació es pota posar a disposició dels licitadors
que ho sol·licitin, correspon als òrgans competents en matèria de contractació
administrativa, en funció de la consideració que sobre el concepte d’interessat
n’hagin deduït. En aquest sentit és rellevant el criteri de l’òrgan que ha convo-
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cat i resolt el concurs així com allò considerat pels òrgans consultius especia-
litzats en la matèria, com pot ser en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

La consulta plantejada davant d’aquesta Agència es refereix abastament a l’a-
plicació de la normativa sobre contractació administrativa en un aspecte clau,
sobretot pel que fa referència a la consideració d’interessat en aquest procés
de concurrència pública. En aquest sentit són rellevants els criteris que al res-
pecte serveixin per ponderar l’adequació de l’accés a la informació personal
per part d’uns licitadors envers a informació personal d’altres licitadors quan
disposen d’un interès legítim. 

D’altra banda, dependrà del cas concret determinar si aquests accessos a
informacions personals tenen cobertura suficient atès allò que disposa la con-
vocatòria i si són adequats per donar compliment als requisits fixats en el con-
curs de que es tracti. En funció dels supòsits plantejats, s’haurà d’examinar
quina d’aquesta documentació és necessària per verificar qüestions rellevants
pels interessos legítims d’altres participants com poden ésser  els motius pels
quals s’han refusat determinades ofertes,  o el acompliment de les caracterís-
tiques de la proposta de l’adjudicatari que hagin determinat l’adjudicació al seu
favor. 

Per això,

ES DICTAMINA,

Que la comunicació d’informació relativa a les dades personals aportades pels
licitadors en un concurs públic es considera cessió o comunicació de dades a
tercers, com descriu l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal, que resulta d’aplicació en
aquest cas i que únicament es pot realitzar mitjançant  consentiment, o bé mit-
jançant una habilitació legal, entre d’altres excepcions a la voluntat de l’afectat. 
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Que, en el cas de considerar que la normativa de contractació administrativa
reconeix als licitadors un dret a rebre determinada informació que contingui
dades de caràcter personal d’altres licitadors, les dades comunicades només
podran ser destinades a la finalitat establerta expressament, per exigència d’a-
llò que disposa l’article 11 de la LOPD.

Que determinar quines dades concretes de caràcter personal han de ser cedi-
des a la resta de licitadors que ho hagin sol·licitat s’haurà de valorar pels òrgans
competents en matèria de contractació administrativa, ja que la condició d’in-
teressat pot determinar l’habilitació per conèixer aquesta informació en deter-
minats supòsits  per atendre altres finalitats rellevants per a l’interès públic com
poden ser la transparència administrativa en general o bé la lliure concurrència
en igualtat de condicions i amb criteris d’objectivitat, entre d’altres. 

Que es pot tenir en compte la possibilitat d’atendre aquestes peticions mitjan-
çant un procés de dissociació de dades si això permet aconseguir l’objectiu
d’informar degudament al peticionari. Una altra possibilitat pot consistir en pre-
veure en les bases de la convocatòria la possibilitat de subministrar aquesta
informació, així els licitadors coneixeran prèviament d’aquesta possibilitat pel
que fa referència a la informació de caràcter personal que faciliten i es donaria
compliment al principi de lleialtat per a  aquestes cessions dades personals  

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un delegat sindical
davant un organisme de l’administració local, referent a la cessió dels
documents de cotització dels treballadors
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades (ACPD) una
consulta per part d’un delegat sindical davant un organisme de l’administració
local, relativa a la possibilitat que tenen els delegats de personal d’exigir l’en-
trega, per part de l’empresari, dels documents de cotització del personal i l’o-
bligació d’aquest a entregar-la, atès  allò previst a l’article 21 del Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei sobre infrac-
cions i sancions en l’ordre social. 
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Examinada la consulta i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica d’aquesta
Agència, es formulen les consideracions següents,

I

La Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en
el seu article  5.1 apartat f) atribueix a l’Agència la funció d’atendre les peticions
i les reclamacions formulades per les persones afectades i l’Estatut de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20
de febrer, en el seu article 15.1 apartat m) atribueix al Director la funció d’aten-
dre les peticions que li formuli la ciutadania. 

Atès que la petició formulada pel delegat sindical consisteix en una sol·licitud
genèrica d’informació, es pot considerar que l’esmentada petició s’emmarca
en les funcions previstes per l’article 5.1, apartat f) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, i per l’article 15.1, apartat m) del Decret 48/2003, de 20 de febrer, com a
funcions de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i del director de
l’Agència, respectivament. 

II

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), disposa en el seu article 4 el principi de qualitat de
les dades de caràcter personal, i disposa en el seu apartat primer que aques-
tes només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a aquest
tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb
l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han
obtingut. 

Així, qualsevol modificació de la finalitat a la qual són originalment destinades o
afectades les dades, qualsevol alteració dels fins pels quals les dades són reco-
llides o tractades, determina el sotmetiment al règim de la cessió o comunica-
ció de dades, ja que d’altra manera s’estaria vulnerant el principi de finalitat i
consentiment. Qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent
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de l’interessat (art. 3.i) de la LOPD) és una cessió i resta regulada a la Llei orgà-
nica de protecció de dades en l’article 11, amb caràcter general, i a l’article 21
pel que fa a les cessions entre administracions públiques. 

D’acord amb la normativa vigent, la comunicació de dades personals dels tre-
balladors per part de l’organisme públic als representants dels treballadors,
s’inclou en el concepte de cessió o comunicació de dades de caràcter perso-
nal i per tant estaria sotmesa a les previsions legals establertes per a la cessió
de dades, atès que els òrgans de representació dels treballadors són tercers
diferents dels propis treballadors o empleats. 

D’altra banda, també cal tenir en compte que l’article 11 de la LOPD, en el seu
apartat primer, disposa que les dades de caràcter personal objecte del tracta-
ment només podran ser comunicades a un tercer per al compliment de fins
directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari
amb el previ consentiment de la persona interessada. En el seu apartat segon,
però, aquest article exceptua la necessitat de sol·licitar el consentiment de la
persona interessada en base a diversos supòsits taxats, entre els quals es pre-
veu  l’habilitació de la cessió per una norma amb rang de llei .

Cal concretar quin és el marc legal que regula l’àmbit de la consulta plantejada
per determinar la legalitat i l’emparament de les cessions als representants dels
treballadors. Si d’altra banda, es tractés d’una petició de dades de caràcter
personal, la comunicació de les quals no està expressament habilitada per una
norma amb rang de llei ni en cap altra excepció de l’article 11 de la Llei orgà-
nica, seria necessari el consentiment previ de la persona afectada.

III

L’article 64.1.9.a) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, que apro-
va el Text refós de l’Estatut dels Treballadors, preveu que el comitè d’empresa
exerceix una labor de vigilància en el compliment de les normes vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i ocupació, així com la resta de pactes,
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condicions i usos d’empresa en vigor i formula, si escau, les accions legals
oportunes davant l’empresari i els organismes o tribunals competents. 

En relació amb la funció de vigilància en el compliment de la normativa laboral
i concretament en matèria de Seguretat Social, el Reial decret legislatiu 5/2000,
de 4 d’agost, que aprova el Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en
l’ordre social, preveu en el seu article 21, entre les  infraccions lleus que poden
cometre els empresaris, treballadors per compte propi i assimilats, el no facili-
tar als treballadors la documentació relativa al exemplar del document de cotit-
zació o còpia autoritzada o no facilitar aquesta documentació als delegats de
personal o comitès d’empresa.

Per tant, en base a la previsió de l’article 64.1.9.a) del Reial decret legislatiu
1/1995, de 24 de març, en connexió amb l’article 21 del Reial decret legislatiu
5/2000, es pot concloure que la cessió del document de cotització, i per tant
de les dades personals que s’hi inclouen, serà pertinent i ajustada a les exigèn-
cies de la LOPD si s’ajusta a la finalitat de complir amb aquesta labor de vigi-
lància en el compliment de les normes vigents en matèria de Seguretat Social
que acabem d’esmentar. 

A més, el Tribunal Constitucional ha considerat que aquesta funció de vigilàn-
cia dels representants dels treballadors, que constituiria la finalitat per la qual la
norma amb rang de llei habilita l’accés a les dades personals dels treballadors
incloses en el document de cotització, constitueix l’exercici d’una funció on els
representants legals dels treballadors no són estrictament tercers respecte dels
treballadors. Es tracta d’una manifestació de la participació dels treballadors en
l’empresa, a la que fa esment l’article 129.2 de la Constitució. I des d’aquesta
perspectiva, correspon als representants dels treballadors vetllar pel compli-
ment de la normativa laboral en el sí de l’empresa. El Tribunal Constitucional
conclou que “no és irraonable ni desproporcionat que el legislador acordi
determinats drets d’informació, instrumentals al control al·ludit” (Sentència
142/1993, de 22 d’abril FJ 10).
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El consentiment del titular de les dades personals incloses en el document de
cotització, en el qual s’inclouen dades de caràcter personal del treballador d’a-
cord amb allò previst a l’article 11.2.a) de la LOPD no seria necessari, atès que
una norma amb rang de llei, com és el Reial decret legislatiu 5/2000, esmen-
tat, autoritza la cessió. 

IV

Pel que fa a l’accés a aquesta informació per part dels representants sindicals,
convé recordar que l’article 10.3 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de
llibertat sindical (LOLS) disposa que els delegats sindicals, en el supòsit que no
formin part del comitè d’empresa, tindran les mateixes garanties que les esta-
blertes legalment per als membres dels comitès d’empresa o dels òrgans de
representació que s’estableixin en les administracions públiques, així com
altres drets, entre d’altres, tenir accés a la mateixa informació i documentació
que l’empresa posi a disposició del comitè d’empresa, i estan obligats, els
delegats sindicals, a guardar sigil professional en aquelles matèries en les que
legalment procedeixi. 

De l’article 21.2 del Reial decret legislatiu 5/2000 es dedueix que la documen-
tació a què es refereix aquest article s’ha de facilitar als “delegats de personal
o comitès d’empresa”. No obstant, i per aplicació de l’esmentat article 10.3 de
la LOLS, caldria interpretar que els drets d’informació dels representants dels
treballadors inclouen els delegats sindicals, tot i que no formin part del comitè
d’empresa.

D’acord amb les consideracions fetes en relació amb la consulta plantejada pel
delegat sindical davant l’organisme de l’administració local,

ES DICTAMINA,

Que la comunicació d’informació relativa a les dades personals dels treballa-
dors de l’organisme de l’administració local als representants dels treballadors
es considera cessió o comunicació de dades a tercers, com descriu la Llei
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orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter per-
sonal, que resulta d’aplicació en aquest cas.

Que d’acord amb la normativa d’àmbit laboral examinada, els representants
dels treballadors tenen dret a conèixer les dades personals relatives al docu-
ment de cotització, el qual ha de ser posat a disposició dels treballadors per
part de l’empresari, i que es tracta d’una cessió de dades personals habilitada
per norma amb rang de llei.

Que les dades a les quals tenen accés els representants dels treballadors úni-
cament podran destinar-se al compliment de les funcions per a les quals la nor-
mativa n’ha autoritzat la cessió i que conseqüentment, el destí de les dades a
qualsevol altra finalitat haurà de tenir l’habilitació corresponent o haurà de ser
consentida per l’afectat. 

Que d’acord amb la normativa d’àmbit laboral citada, així com de la normativa
reguladora de la protecció de dades de caràcter personal, els representants
dels treballadors en tant que destinataris de les dades dels treballadors estan
sotmesos al deure de sigil professional i de secret, en el tractament d’aquestes
dades.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un col·legi profes-
sional
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
un col·legi professional sobre la inscripció dels fitxers col·legials referits a fun-
cions corporatives que impliquen l’exercici de potestats públiques encomana-
des per l’administració i sobre el seu procediment de creació. 

La petició consisteix en un escrit on s’exposa la qüestió i un annex documen-
tal que conté les Comunicacions de l’Agencia Española de Protección de
Datos adreçades al col·legi professional que fa la consulta, l’informe de la
mateixa Agència sobre la naturalesa dels fitxers col·legials, la publicació dels fit-
xers del col·legi professional d’una altra província, i l’entrevista amb el director
de l’Agència Española de Protección de Datos.
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Analitzada la petició i normativa vigent aplicable, i vista la proposta de dictamen
de l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència, es fan les consideracions següents,

I  

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les con-
sultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats de
Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades de
caràcter personal. L’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, concreta   en el seu article 15.1.g)
la forma de cursar aquestes consultes, que sempre es vehiculen mitjançant
l’òrgan  que n’ostenti la representació. 

A la llei no es conté la possibilitat de realitzar consultes per part d’una instàn-
cia com la dels col·legis professionals, però s’ha de tenir en compte que
l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha de proporcionar aquella informa-
ció i atendre les peticions que se li formulen, amb caràcter general, i especial-
ment  en un cas com el que es sol·licita, ja que té una incidència important en
la determinació del seu àmbit d’actuació. D’altra banda, s’hauria de fer avinent
que no es té  constància de que la petició de la consulta  s’hagi formalitzat a
través de l’òrgan que ostenta la representació de la institució peticionària.

Un cop feta aquesta precisió, el present dictamen s’emet en base als esmen-
tats articles 5.1.e) i f) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.l) i m) del Decret
48/2003, de 20 de febrer. 

II

La primera qüestió plantejada pel col·legi fa referència a la possibilitat de sol·lici-
tar la inscripció dels fitxers que contenen dades personals relatives a funcions
col·legials que s’exerceixen com potestats de dret públic, davant l’Agència
Catalana de Protecció de Dades. La pregunta que es planteja és rellevant ja
que dins l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades pre-
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vist a la Llei 5/2002, de 19 d’abril, no s’esmenta específicament a les corpora-
cions de dret públic de base associativa, com si s’ha fet en les lleis que sobre
la matèria han elaborat altres Comunitats Autònomes (cas de Madrid i Pais
Basc). 

L’actual distribució competencial sobre la matèria, en no haver-hi previsions
constitucionals ni estatutàries al respecte, es basa en allò establert per la LOPD
i en el que al respecte ha interpretat el Tribunal Constitucional, a manca de cap
més altre referència legal.

Així, la LOPD, en preveure l’existència d’autoritats de control autonòmiques en
matèria de protecció de dades, els reconeix que exerciran les seves funcions
“quan afectin a fitxers de dades de caràcter personal creats o gestionats per
les Comunitats Autònomes i per l’Administració Local del seu àmbit territorial”
(art. 41 de la LOPD).

El Tribunal Constitucional va interpretar, per als fitxers privats que era conforme
amb la Constitució l’atribució  a l’Agencia Española de Protección de Datos de
les funcions i potestats relatives a la prevenció i control dels fitxers que conte-
nen dades de caràcter personal de titularitat privada radicats a Catalunya (STC
290/2000, de 30 de novembre).

Però en cap cas s’ha discutit la competència  de les autoritats de control auto-
nòmiques en matèria de protecció de dades personals sobre les corporacions
de dret públic de base associativa pel que fa als seus fitxers que s’utilitzen per
a l’exercici de funcions o potestats públiques, malgrat la literalitat de les espe-
cificacions contingudes a l’article 41 de la LOPD.

D’altra banda cal recordar que  els col·legis professionals, quan desenvolupen
finalitats d’interès públic, se’ls ha considerat equivalents a les pròpies adminis-
tracions. Aquests ens es configuren legalment com a persones jurídico-públi-
ques o corporacions de dret públic i el Tribunal Constitucional els ha equiparat
a administracions públiques de caràcter territorial en els casos que exerceixen
aquestes potestats públiques. En el mateix sentit s’expressa l’informe de
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l’Agencia Española de protección de Datos sobre la naturalesa dels fitxers
col·legials.

És per això que els col·legis professionals en quant que desenvolupen funcions
vinculades amb l’exercici de potestats públiques d’una banda, i funcions que
no ho estan, d’una altra, dóna lloc a que disposin de fitxers i tractaments de
dades personals que restaran subjectes a un règim jurídic o a un altre segons
el tipus d’activitat al qual es refereixin. Els fitxers de dades personals relatius a
l’exercici de potestats públiques quedaran subjectes al règim jurídic propi dels
fitxers de titularitat pública i els fitxers relatius a altres activitats no relacionades
amb aquestes facultats públiques restaran subjectes al règim jurídic que tenen
els fitxers privats. Aquesta és la interpretació de la pròpia Agència encia
Española de Protección de Datos a la vista d’allò disposat per la LOPD i d’a-
cord amb les consideracions de la jurisprudència del Tribunal Constitucional
sobre la naturalesa jurídica dels col·legis professionals. Aquesta distinció entre
fitxers públics i privats també comportaria la competència d’una autoritat de
control en matèria de protecció de dades diferent.

Ara bé, l’actual distribució competencial sobre les corporacions de dret públic
no ha estat objecte de conflicte pel que fa referència a les atribucions de les
autoritats de control autonòmiques sobre els fitxers de caràcter públic, mentre
que si ho ha estat els de caràcter privat com s’ha esmentat abans.

D’altra banda, tenint en compte l’abast territorial de la institució col·legial dins
l’àmbit de la Comunitat Autònoma i que no es tracta d’una organització d’un
abast  territorial més ampli, es podria considerar que els fitxers que creï per l’e-
xercici de potestats de dret públic, la seva inscripció caldria formalitzar-la
davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

No obstant això, cal tenir present que aquesta inscripció dels fitxers públics del
col·legi professional a l’Agència Catalana de Protecció de Dades no desvirtua-
ria la necessitat de donar compliment a allò previst a l’article 37j) relatiu a la
publicitat de l’existència dels fitxers per part de l’Agencia Española de
Protección de Datos. A aquests efectes s’ha de tenir en compte la integració
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de la informació registral prevista a l’article 15. 4 de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. D’aquesta manera, l’acom-
pliment es formalitzaria davant d’ambdues institucions.

III

Pel que fa referència a la segona qüestió plantejada pel col·legi professional
relativa al procediment a seguir per a la creació dels fitxers públics certament
com ja esmenta en la petició d’informe la peticionària, d’acord amb allò previst
a l’article 20 de la LOPD correspondria fer-ho mitjançant disposició de caràc-
ter general.

A aquests efectes i per donar compliment a la previsió de l’esmentat article 20
de la LOPD, caldria tramitar la corresponent disposició de creació dels fitxers
seguint les indicacions que per aquests processos s’hagi previst en els corres-
ponents estatuts de l’entitat. En la elaboració de la disposició és rellevant tenir
en compte a quin òrgan de la institució li correspon la competència de la seva
tramitació així com la seva aprovació, ja que haurà de tractar-se d’aquells
òrgans que per la seva especialitat o la seva representativitat o competències
estiguin habilitats per a fer aquestes funcions.

Cal tenir en compte també la necessitat d’habilitar una fase o període d’infor-
mació pública per l’afectació de drets de tercers que comporten aquestes dis-
posicions. Un cop aprovada la disposició de caràcter general, d’acord amb allò
disposat a l’article 20 de la LOPD,  s’haurà de publicar en el diari oficial corres-
ponent i s’haurà d’inscriure al Registre de Protecció de Dades de Catalunya,
sens perjudici, com s’ha dit més amunt, del compliment d’allò previst a l’article
37.j) de la LOPD i l’article 15.4 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril.

Per això,
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ES DICTAMINA,

La Llei catalana 5/2002, de 19 d’abril de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, no inclou expressament el supòsit de les corporacions de dret públic
de base associativa dins el seu àmbit d’actuació. No obstant això, tenint en
compte el caràcter públic dels fitxers que es requereixen per exercir les fun-
cions públiques que desenvolupen aquestes institucions i l’abast territorial de
l’ens que es circumscriu dins els límits corresponents al territori de Catalunya,
es pot valorar l’oportunitat de formular la inscripció davant l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, sobretot tenint en compte que es tracta d’un àmbit que
no ha plantejat cap discussió competencial.

Així, els fitxers del col·legi professional que contenen dades de caràcter perso-
nal que fan referència a funcions que impliquen l’exercici d’una potestat públi-
ca i que per tant es subjecten al règim jurídic propi dels fitxers públics establert
a la LOPD (articles 20, i 21, entre d’altres) es podrien inscriure davant l’Agència
Catalana de Protecció de Dades. 

Als efectes de crear els fitxers públics del col·legi professional, s’haurà de tra-
mitar la corresponent disposició de caràcter general essent rellevant que en
aquest procediment es realitzi la corresponent informació pública, es tramiti i
s’aprovi pels òrgans col·legials que disposin de la competència necessària
degudament reconeguda per a fer-ho i que es publiqui la disposició en un diari
oficial. Una vegada aprovada i publicada, es podria notificar al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per una concessionà-
ria de l’explotació del servei de subministrament d’aigua
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta per
una entitat concessionària de l’explotació del servei de subministrament d’ai-
gua al nucli d’una urbanització, sobre si ha de facilitar la base de dades dels
usuaris d’aquest servei a l’ajuntament corresponent, ja que mitjançant contrac-
te transaccional de data agost de 2004 ha finalitzat la seva concessió de l’es-
mentat servei.
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La petició consisteix en un escrit on s’exposa la qüestió sense aportar cap altra
documentació complementària que acrediti els extrems plantejats com podrien
ser: l’encàrrec o adjudicació de l’explotació del servei de subministrament d’ai-
gua, la indicació de l’inscripció dels corresponents fitxers relatius a les bases
de dades dels usuaris, o bé el contracte transaccional en virtut del qual finalit-
za la concessió. 

Analitzada la petició i normativa vigent aplicable, i vista la proposta de
l’Assessoria Jurídica d’aquesta Agència, es fan les consideracions següents, 

I

A la llei no es conté la possibilitat de realitzar consultes per part d’una instàn-
cia com la peticionària. La qüestió plantejada fa referència a matèries d’àmbit
local, concretament municipal, per tant hauria d’haver estat l’ajuntament afec-
tat el que formulés la consulta a través del seu alcalde tal  i com estableix la
norma.

De conformitat amb allò establert a l’article 5.1.k) de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les con-
sultes que els ens locals li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protec-
ció de dades de caràcter personal. L’Estatut de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, concreta en
el seu article 15.1.g) la forma de cursar aquestes consultes, que sempre es
vehiculen mitjançant l’òrgan que n’ostenti la representació. 

No obstant això, tenint en compte que l’Agència Catalana de Protecció de
Dades ha de proporcionar aquella informació i atendre les peticions que se li
formulen, amb caràcter general, per tal d’assolir aquest objectiu d’informar es
respon la qüestió plantejada però amb l’advertiment de que es fa com  a deure
d’informació de caràcter general. 
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Un cop feta aquesta precisió, el present informe s’emet en base als esmentats
articles 5.1.e) i f) de la Llei 5/2002, de 19 d’abril i 15.1.l) i m) del Decret 48/2003,
de 20 de febrer. 

II

La  qüestió plantejada per  l’administrador de l’entitat consisteix en conèixer si
ha de facilitar a l’ajuntament la base de dades relativa als usuaris del servei de
subministrament d’aigua del nucli de la urbanització que pertany a aquest
terme municipal, una vegada finalitzada la concessió de l’explotació d’aquest
servei. Considera el peticionari que no hi ha previsió legal al respecte ja que les
úniques referències legals ho són als casos en que hi ha contracte previ.

En primer lloc, és evident que l’explotació del servei de subministrament d’ai-
gua comporta l’haver de disposar d’una base de dades personals dels corres-
ponents usuaris la finalitat de la qual és la gestió d’ aquest servei. Atès que la
finalitat del tractament consisteix en una competència municipal com és el sub-
ministrament d’aigua, atès allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (article 25.2. l de la LRBRL) el muni-
cipi, com a titular d’aquest servei públic, hauria de disposar del corresponent
fitxer que contingui les dades personals dels usuaris necessàries per a la pres-
tació d’aquest servei bàsic. Així, l’ajuntament hauria d’haver creat aquest fitxer
de titularitat pública en virtut de la corresponent disposició general d’acord amb
allò establert a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i haver-ho inscrit en el corres-
ponent Registre de Protecció de Dades.

II

El concessionari del servei públic de subministrament d’aigua, pel que fa refe-
rència a les dades personals tindria la consideració d’encarregat del tractament
ja que és un  subjecte que està realitzant un tractament de dades personals per
compte d’un tercer, en aquest cas l’ajuntament, d’acord amb allò establert a
l’article 12.1 i 12.2 de la LOPD. Per tant, en la formalització de la concessió
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s’hauria d’haver previst un apartat relatiu a aquests aspectes relatius a la pro-
tecció de les dades personals com ara: la utilització per a l’exclusiva finalitat de
la prestació del respectiu servei públic, no comunicar-les a terceres persones,
no conservar-les més enllà de la prestació del servei estipulat al contracte i les
corresponents mesures de seguretat.

Una vegada la concessió s’extingeix o es revoca, les dades es retornen al seu
titular, en aquest cas a l’ajuntament, o bé es destrueixen, segons el cas, atès
allò disposat a l’article 12.3 de la LOPD.

Atès que, tal i com s’esmenta en la petició d’informe, aquest servei públic de
subministrament d’aigua es gestionava per l’empresa en règim de concessió,
cal entendre que pel que fa referència a l’aspecte relatiu al tractament de les
dades personals necessàries per la seva gestió, s’hauria d’haver previst en la
corresponent formalització de l’encàrrec d’aquest subministrament. Malgrat
que per les dates de l’encàrrec de l’explotació (l’escrit esmenta  el 9 d’abril de
1990) aquesta institució de l’encarregat del tractament no estava prevista.

III

Atès que a l’escrit s’esmenta que el titular de la base de dades d’usuaris del
servei de subministrament d’aigua és l’empresa concessionària, això hauria
donat lloc a la creació per part d’aquesta entitat privada de l’esmentat fitxer de
dades personals dels usuaris i haver-lo enregistrat en la corresponent agència
de protecció de dades. 

No obstant això, tenint en compte que es tracta d’una base de dades que té
com a finalitat l’exercici d’una competència municipal, com és la prestació d’un
servei públic de subministrament d’aigua, malgrat la comprovació d’aquesta
circumstància relativa a qui va crear efectivament aquest fitxer d’usuaris del
subministrament d’aigua del nucli de la urbanització, l’ajuntament hauria de
poder disposar d’aquesta base de dades indispensable per a la prestació d’un
servei públic de la seva competència. 



314
Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

Dictamens emesos (anonimitzats) 

Per tant, entenem que l’ajuntament, com a titular de la competència relativa al
subministrament d’aigua, està degudament legitimat per disposar de les dades
relatives als usuaris del servei de subministrament d’aigua de la seva compe-
tència, un cop finalitzada la concessió. L’article 12.3 de la LOPD seria la base
legal en virtut de la qual es procediria, per part de l’empresa adjudicatària d’a-
quest servei, a la facilitació d’aquestes dades a l’ajuntament.

Per això,

ES DICTAMINA,

L’explotació del servei de subministrament d’aigua com a servei públic munici-
pal, el seu titular, l’ajuntament, hauria d’haver creat aquest fitxer de titularitat
pública en virtut de la corresponent disposició general d’acord amb allò esta-
blert a l’article 20 de la LOPD i haver-ho inscrit en el corresponent Registre de
Protecció de Dades. 

Atès que ha estat l’empresa, segons es desprèn de l’escrit de petició d’infor-
me, la concessionària d’aquest servei públic de subministrament d’aigua, des
de la perspectiva de la LOPD, tindria la consideració d’encarregat del tracta-
ment d’acord amb allò establert a l’article 12 de la LOPD i un cop finalitzat el
servei hauria de retornar a l’ajuntament les dades o destruir-les, segons el cas,
per donar compliment a allò establert a l’article 12.3 de la LOPD.
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Pressupost de l’Agència Catalana de Protecció de Dades per a l’any
2004 (Llei 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat per
al 2004 (DOGC núm. 4179 de 21 de juliol)

LLEI

11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2005.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Mitjançant la Llei 6/2004, del 16 de juliol, es van aprovar els pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2004, i així es va posar fi a la situació de prò-
rroga pressupostària que s’havia viscut pel fet de no haver-los aprovat abans
de l’1 de gener de 2004, com a conseqüència que les darreres eleccions al
Parlament tinguessin lloc el 16 de novembre de 2003.

Amb aquesta Llei s’aproven ara, dins el termini ordinari, els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2005. Continuant la línia iniciada amb el pres-
supost passat, i d’acord amb la doctrina que ha anat elaborant el Tribunal
Constitucional, aquesta Llei consta, d’una banda, del contingut mínim indis-
pensable propi d’aquests tipus de lleis (això és, la previsió dels ingressos i l’ha-
bilitació de les despeses de la Generalitat i el seu sector públic vinculat o
dependent) i, d’altra banda, de la regulació d’una sèrie de matèries diferents de
les indispensables, però que tenen una relació directa amb les despeses i els
ingressos o amb els criteris de política econòmica general del Govern. A més,

Pressupost per a l’any 2004

ANNEX 2
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aquests pressupostos van acompanyats d’una Llei de mesures financeres que,
per primera vegada, no inclou mesures de caràcter administratiu i es limita a les
que, en connexió amb el pressupost, han d’ésser objecte d’una llei ordinària
d’acord amb la mateixa doctrina del Tribunal Constitucional.

Des del punt de vista financer, els pressupostos que ara s’aproven s’inscriuen
en el marc dels compromisos adquirits en el Pla de sanejament 2005-2008,
presentat d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 5/2001, del 13 de des-
embre, complementària a la Llei general d’estabilitat pressupostària, que com-
porta la reducció progressiva del dèficit de les finances de la Generalitat en els
termes del sistema europeu de comptes, per a assolir una situació d’equilibri a
mitjà termini.

En aquest sentit, l’aplicació de les mesures ja previstes en el pressupost del
2004, conjuntament amb el fet de mantenir la política de contenció de la des-
pesa corrent de caràcter discrecional i el rigor en l’execució dels pressupostos,
han de permetre d’atènyer l’objectiu de millorar l’estat de les finances públi-
ques i, alhora, possibiliten d’articular tot un seguit d’actuacions orientades a les
prioritats bàsiques del Govern per al 2005: les infraestructures, els programes
socials, i la internacionalització i la millora de la competitivitat de l’economia
catalana, en la línia de l’acord estratègic amb els representants del món social
i econòmic de Catalunya.

Més concretament, l’esforç inversor es materialitzarà tant en la construcció de
les infraestructures de transport, medi ambient i recerca, com en els equipa-
ments necessaris per a la prestació dels serveis públics essencials.

D’altra banda, la millora de la qualitat dels serveis de salut, la potenciació del
sistema d’educació públic, l’increment de l’abast i la cobertura dels diferents
programes de caràcter social, i l’augment de la dotació dels recursos destinats
a la protecció civil i l’administració de justícia, completen l’esquema en el qual
s’inscriuen els pressupostos per al 2005.
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Pel que fa als continguts específics del text articulat de la Llei, en primer lloc, el
títol I, dedicat a l’aprovació del pressupost i al règim de les modificacions pres-
supostàries, manté el precepte que introduí la Llei de pressupostos per al 2004,
que estableix un fons de contingència d’execució pressupostària amb la finali-
tat d’atendre necessitats no previstes pel pressupost aprovat inicialment que
poden sorgir al llarg de l’exercici.

El títol II, relatiu a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública,
inclou, per segona vegada consecutiva, la regulació dels mecanismes neces-
saris per a evitar l’adopció d’acords i de resolucions que incompleixin les nor-
mes generals de limitació de l’augment de la despesa.

Del títol III, sobre despeses de personal, cal destacar que estableix l’increment
del 2% de les retribucions íntegres del personal. Així mateix, aquest títol preveu
les normes de regulació necessàries d’aquesta matèria, inclosa la clàusula de
limitació de l’augment de la despesa. Com a novetat, cal destacar la possibili-
tat de fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegu-
rança col·lectius que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació.

Pel que fa al títol IV, relatiu a les operacions financeres i les línies d’actuació del
crèdit públic, cal dir que, a més de les autoritzacions pertinents sobre endeu-
tament i avals, recull les actuacions dels instruments del crèdit públic de la
Generalitat. En aquest sentit, determina les línies de finançament que han de
desenvolupar l’Institut Català de Finances i les societats que aquest participa i
també l’Institut Català del Crèdit Agrari.

Les normes tributàries, regulades pel títol V, fan referència, en primer lloc, al
gravamen de protecció civil de Catalunya. En relació amb les empreses afecta-
des per un pla especial de protecció civil, estableix una nova quota, aplicable
a les empreses que facturen més de 60.101.210,42 euros, i manté les quotes
ja establertes per al 2004 per a les empreses amb una facturació inferior a
aquesta quantia. En segon lloc, pel que fa al cànon de l’aigua, atès que els
tipus de gravamen vigents el 2004 van entrar en vigor el mes de juliol passat,
actualitza els imports prenent com a base els del 2003 i aplicant-los la taxa
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interanual de l’IPC a Catalunya al juliol del 2004. D’altra banda, pel que fa als
usos ramaders, i pels mateixos motius, l’actualització també s’efectua respec-
te dels imports corresponents al 2003. Finalment, aquest mateix títol actualitza
l’import de les taxes amb tipus de quantia fixa.

El títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat i
de la Generalitat, determina els criteris de distribució del Fons de cooperació
local de Catalunya, en funció de les especificitats de l’organització territorial i de
les modificacions sobre el règim de les competències locals que resulten de la
legislació de règim local i de les lleis sectorials.

Finalment, el darrer títol de la Llei, el VII, estableix les normes de gestió pressu-
postària del Parlament de Catalunya, del Consell Consultiu, de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya, del Consell de Treball Econòmic i Social de
Catalunya, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades.

De les disposicions addicionals, cal destacar les que fan referència a la coope-
ració al desenvolupament, al programa de gestió de residus municipals i al Pla
de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008.

Les disposicions finals recullen la pròrroga expressa de determinades disposi-
cions, l’habilitació per a les adaptacions tècniques que calguin com a conse-
qüència de reorganitzacions administratives i l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Article 48

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, i Agència Catalana de Protecció de Dades

1. Les dotacions pressupostàries de la secció CT (Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya), la secció CA (Consell de l’Audiovisual de
Catalunya) i la secció PD (Agència Catalana de Protecció de Dades) s’han
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de lliurar en ferm, per quartes parts, a nom de l’organisme corresponent. El
president o presidenta del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya i el del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el director o direc-
tora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades són els ordenadors de
pagaments propis de l’organisme.

2. La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el director o
directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades poden acordar
transferències de crèdits entre conceptes de les seccions corresponents
amb les limitacions establertes per l’article 5.1, la qual cosa han de comu-
nicar al Departament d’Economia i Finances.



320
Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

Pressupost per a l’any 2004



Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

321

Conferència del professor Stefano Rodotà impartida en els actes de la
inauguració de la seu de l’Agència Catalana de Protecció de Dades

Tecnologia i drets fonamentals
La tecnologia és pròdiga en promeses. A la democràcia li ofereix instruments
per combatre l’eficiència declinant i arriba fins i tot a proposar-li una regenera-
ció. Obre un món on cada bé o servei es transforma immediatament en acces-
sible. Proposa seguretat contra tota amenaça interna i internacional. Presenta
una societat dels sabers, una difusió sense límits del coneixement, lliure dels
vincles del temps i de l’espai. 

D’aquesta manera les tecnologies de la informació i de la comunicació estan
redissenyant el món, les relacions personals, socials, polítiques i econòmiques.
Però aquesta transformació té un preu. Vivim en la societat de la informació, i
això vol dir que és justament la informació la que ve a constituir ara la matèria
primera més important i que, en l’àmbit de la informació, les dades personals
són especialment preuades. 

Podem dir que la nostra pròpia vida s’està convertint avui en dia en un inter-
canvi continu d’informacions, que vivim en un flux continu de dades. Aquesta
és la raó per la qual la protecció de dades assumeix una importància creixent,
que la condueix cada cop més cap al centre del sistema político-institucional. 

Aquesta evolució es veu clarament en la Carta dels drets fonamentals de la
Unió Europea, on es fa una distinció entre el tradicional dret “al respecte de la
vida privada i familiar” (art. 7) i el “dret a la protecció de les dades de caràcter
personal” (art. 8), que d’aquesta manera es presenta com un dret fonamental
nou i autònom. La distinció no és només d’aparença. En el dret al respecte a
la vida privada i familiar es manifesta sobretot el moment individualista, el poder
es limita substancialment a excloure interferències alienes: la tutela és estàtica,
negativa; mentre que la protecció de dades estableix normes sobre la forma de
tractament de les dades, es concreta en poders d’intervenció: la tutela és dinà-
mica, segueix les dades en circulació. A més, els poders de control i d’inter-
venció no s’atribueixen solament als interessants de forma directa, sinó que

Conferència del professor
Stefano Rodotà
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són confiats també a una autoritat independent (art. 8.3): la tutela ja no és indi-
vidualista, sinó que implica una específica responsabilitat pública. Així doncs,
ens trobem al mateix temps davant d’una redistribució dels poders socials i jurí-
dics. Val a dir que és la meta d’una llarga evolució del concepte de la privaci-
tat, de la seva definició original com a dret a ser deixat sol fins al dret de man-
tenir el control de la pròpia informació i de determinar la forma de la construc-
ció de la pròpia esfera privada. Així, el dret a la protecció de les dades perso-
nals es presenta com a un element essencial pel desenvolupament lliure de la
personalitat en les societats democràtiques.

Tanmateix, n’hi haurà prou amb el reforç de les garanties institucionals per a
contrastar l’impuls de les noves tecnologies cap a la creació d’una societat de
vigilància i classificació? Pot sobreviure la privacitat en l’era del terror? Poden
ser efectives les garanties jurídiques amb la prepotència d’un sistema econò-
mic que produeix incessantment un fitxatge i una classificació de les persones
amb fins comercials? Quines són les zones on canvia el paisatge tecnològic?

En l’última fase s’ha determinat una convergència d’interessos públics i privats
que ha accelerat la construcció d’una societat de vigilància, amb controls cada
cop més intensos en cada espai, i d’una societat de classificació, amb una
transformació de cada espai en un lloc on impera la lògica comercial. Aquest
nou concepte no evoca el Gran Hermano de George Orwell, però sí el
Panopticon de Jeremy Bentham, on hi ha molts subjectes públics i privats que
poden veure a tothom sense ser vistos. Neix un control asimètric que pot ser
perillós pels drets dels ciutadans.

D’aquesta manera, assistim a una creixent “publicització” dels espais privats
per raons de seguretat i a una igualment intensa “disneytzació” per raons de
mercat. Actualment, l’ús comercial de l’Internet supera tota la resta d’utilitza-
cions, amb efectes globals que poden invertir el funcionament sencer de la
xarxa, i arribar a córrer el risc d’una network society identificada progressiva-
ment amb la dimensió comercial. 
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El que s’ha transformat no ha estat solament l’espai virtual, també ho han fet
els espais reals, els llocs públics tradicionals - carrers, places, parcs, estacions,
aeroports - que se sotmeten cada cop més a un estret control, escorcollats
implacablement, marcant d’aquesta manera el pas d’una vigilància particular a
una altra de generalitzada. És la mateixa lògica que presideix la conservació per
un període cada cop més llarg de totes les dades que afecten el tràfic telefò-
nic, el correu electrònic i la navegació per l’Internet.

Mirem el nostre entorn, alcem la mirada mentre caminem pel carrer i de segui-
da descobrirem pertot arreu càmeres de televisió que ens vigilen. Aquesta
imparable “publicització” dels espais privats, aquesta contínua exposició a
mirades desconegudes i indesitjables incideix en els comportaments indivi-
duals i socials. Saber que som escorcollats limita l’espontaneïtat i la llibertat.
Reduir els espais lliures de control ens du a tancar-nos a casa i a defensar ferot-
gement aquest últim espai privat. Però si llibertat i espontaneïtat es confinen als
nostres espais rigorosament privats, arribarem a considerar llunyà i hostil tot el
que hi hagi a l’exterior. Aquí pot residir el germen de nous conflictes i per tant,
d’una permanent i més radical inseguretat, que contradiu el més fort argument
adduït per legitimar la vigilància, precisament la seva vocació de produir segu-
retat. Precisament per contrastar aquesta perillosa deriva, als Estats Units ha
nascut el moviment pel “free walking”, pel dret de caminar amb llibertat. Una lli-
bertat ara desafiada de forma radical per les més recents tècniques de localit-
zació, relacionades sobretot amb la telefonia mòbil i amb les “etiquetes
intel·ligents” que, gràcies a la tecnologia de les radiofreqüències, pot consentir
seguir els desplaçaments de persones i productes.

La mutació social és precisament aquí. La vigilància es transfereix del que és
excepcional al que és quotidià, de les classes “perilloses” a la generalitat de les
persones. Neix una societat on tots són “sospitosos”.

Tot això no esdevé només fora de nosaltres. El cos humà està en contínua
transformació. Fa temps que ha perdut la seva unitat, s’han desarticulat les
seves parts. Després ha conegut la crisi de la seva materialitat quan s’ha
començat a contraposar el cos “electrònic” al “físic”. Ha recuperat la importàn-
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cia del que té de físic quan les dades biomètriques s’han manifestat com un
instrument indispensable per a la definició i reconeixement de la identitat. De
fet, en la fase més recent s’ha tornat a posar atenció als components físics,
sobretot perquè la sola realitat desmaterialitzada corre el risc, en molts casos,
de no assegurar la certesa de la identificació d’un subjecte que, per exemple,
podria haver comunicat a una altra persona la contrasenya necessària per fer
ús d’un caixer automàtic.

Per superar aquestes dificultats, es torna a donar importància al cos que esde-
vé font de nova informació, una mina de la qual s’extreuen dades ininterrom-
pudament. El cos en si s’està transformant en una contrasenya, en un “pass-
word”: els components físics ocupen el lloc de les abstractes paraules clau.
Empremtes digitals, geometria de la mà, dels dits o de l’orella, iris, retina, trets
facials, olors, veu, signatura, forma de mecanografiar, forma de caminar, ADN.
Cada cop més sovint es recorre a aquestes dades biomètriques no solament
a efectes d’identificació  o com a clau per a l’accés als diferents serveis, sinó
també com a elements per a classificacions permanents, per a noves formes
de control.

La utilització de les dades biomètriques necessita una atenció particular, una
anàlisi cas per cas dels costos i dels beneficis. No podem presentar les dades
biomètriques com la tecnologia que pot garantir la certesa de totes les identifi-
cacions i autenticacions. L’experiència presenta molts casos de falsos positius
i negatius; la utilització de les dades genètiques pot produir violacions greus
dels drets de l’interessat i també dels altres membres del mateix grup biològic;
el “robatori d’identitat”, quan es tracta de dades com les empremtes o l’ADN,
pot produir efectes dramàtics d’exclusió social.

El propi cos pot ser modificat tecnològicament, pot ser predisposat per ser
seguit i localitzat permanentment. L’any passat una societat nord-americana
(Applied Digital Solutions) va llançar el servei VeriChip, que consisteix en inserir
sota la pell un xip que contingui per exemple la informació sobre la salut, o que
pugui permetre en tot moment la localització de persones segrestades o de cri-
minals perillosos o de detinguts en llibertat condicional, o simplement la identi-
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ficació d’una persona. Més endavant, aquesta societat va presentar el servei
VeriPay, que consisteix d’igual manera en un xip sota la pell que substituiria les
comunes targetes de crèdit, fent que d’aquesta manera els pagaments fossin
més segurs i ràpids.

Es pot pensar que aquestes propostes estiguin abocades al fracàs. No obstant
això, es comencen a utilitzar a gran escala les etiquetes “intel·ligents” que, apli-
cades a un producte, gràcies a la tecnologia de les radiofreqüències, permeten
seguir les persones des de la botiga fins a casa i senyalar tota ulterior utilitza-
ció del producte en qüestió. Aquestes etiquetes comencen a ser utilitzades
amb éssers vius, per exemple per marcar els animals d’un ramat, i es proposa
la seva aplicació a persones.

Així, la vigilància social es confia a una espècie de collar electrònic, arribant a
assimilar el cos humà a un objecte qualsevol en moviment, controlable a dis-
tància amb una tecnologia de satèl·lit. Les derives tecnològiques adquireixen
d’aquesta manera trets especialment inquietants.

El canvi pot ser radical. El cos de la persona està considerat com un lloc públic
que els poders privats i públics poden arreglar de la manera que vulguin. I això
determina una redefinició de l’estatut polític i institucional dels ciutadans enfront
de l’Estat. La “ciutadania electrònica” arrisca produir vincles, no en un acreixe-
ment de les llibertats públiques i col·lectives.

“No et posarem la mà damunt”. Aquesta era la promesa de la Carta Magna:
respectar el cos en la seva integritat. Aquesta promesa sobreviu les mutacions
tecnològiques. Per tant, tot tractament de qualsevol dada biomètrica ha de ser
considerat com si es referís al cos en conjunt, a una persona que ha de ser res-
pectada en tota la seva integritat física i psíquica. Així ho diu explícitament l’ar-
ticle 3 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea. Aquesta norma,
juntament amb el ja esmentat reconeixement de la protecció de les dades per-
sonals com a dret fonamental autònom, ens diu que ara ens trobem davant
d’una veritable “constitucionalització de la persona”.
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Ha nascut una nova concepció de la persona, a la projecció de la qual en el
món correspon el ferm dret de no perdre mai el poder de mantenir el ple con-
trol sobre el seu cos que ja és, alhora, “físic” i “electrònic”. Precisament d’aquí
neix la invocació d’un “habeas data”, indispensable desenvolupament d’aquell
“habeas corpus” del qual s’ha desenvolupat històricament la llibertat personal.
I això significa que no podem posar la mà sobre les dades personals, sobre el
cos electrònic, si aquesta no és una mesura compatible amb els principis d’una
societat democràtica, tal com diu l’art. 8 del Conveni europeu sobre els drets
humans, i si no és respectat el conjunt de garanties indicades en les directives
europees, que han construït un veritable nou model de protecció dels drets de
la persona. La lluita mateixa contra el terrorisme necessita que aquests princi-
pis siguin respectats. Si aquesta lluita ens obliga a canviar la naturalesa de la
democràcia, això podria ser un senyal de victòria dels terroristes.

La descripció del nou paisatge tecnològic i de les transformacions que com-
porta es presenta així doncs, no com un discurs tancat, sinó com un camí que
hem de recórrer per aconseguir la plena comprensió dels efectes socials de les
tecnologies de la informació i de la comunicació. El risc, bé ho sabem, s’asso-
cia a la innovació: s’ha dit que la “invenció” del naufragi acompanya el de la
nau, i que el percaç ferroviari segueix la defunció del tren. Però no podem con-
siderar la protecció de les dades i el treball de les autoritats independents sola-
ment en la perspectiva d’una reducció de riscos i de possibles danys.
Necessita sempre una iniciativa forta, coherent amb el fet que som davant
d’una nova frontera, on hi ha principis bàsics d’una nova dimensió constitucio-
nal.

Tal com es pot veure, la protecció de les dades no es redueix a una noció de
privacitat limitada al dret de fugir de les mirades indiscretes. Al seu entorn s’or-
ganitzen les noves i indispensables formes de garantia de drets fonamentals
–llibertat de comunicació, associació, manifestació del pensament, circulació.
Podem dir que la protecció de les dades personals es presenta com a una pre-
condició per l’actuació d’aquests drets “vells” i com a element bàsic dels drets
“nous” en l’era de la tecnologia.
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És restrictiu i perillós dir que “nosaltres som les nostres dades”. Però és veritat
que en la protecció de dades es reflecteix ja una dimensió essencial de la lliber-
tat dels contemporanis.
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1. INTRODUCTION AND OVERVIEW

2004 was the first full year of work for the Catalan Data-Protection Agency. The
Agency, which as we know, was set up by Law 5/2002 of 19 April on the
Catalan Data-Protection Agency, had its Charter approved by Decree 48/2003
of 20 February. For the Agency to be able to commence its work, its governing
bodies had to materialise and take charge of the functions entrusted to them,
and so, on 17 June 2003, the Advisory Council of the Catalan Data-Protection
Agency held a constituent meeting, and on 11 July that same year the director
was appointed and took on his duties. That 11 July 2003 marked the start of
the Catalan Data-Protection Agency’s “life” for practical purposes, though it
was still, so to speak, at the embryo stage.

At the beginning of 2004, the starting point of the period covered by this
Report, the Agency was still in its infancy and striving to reach the point at
which it could become operational and start pursuing its functions on its own
as an independent body, as required by its regulatory framework. It was still
based on provisional premises allocated temporarily by the Governance and
Institutional Relations Department of the Catalan Government, the Generalitat,
and was using that Department’s furniture, office equipment, and technology
for information and communication. By that time the Agency had its own small
team of ten people.

Nevertheless, by the end of 2003 and despite the early-stages situation we
have just outlined, the Agency had managed to implement some initial tasks.
There were basically five:

1) The Agency had written directly to some 2,500 institutions to make contact
with them – the ones involved in its chief sphere of action, as defined in the
first section of article 3 of Law 5/2002.

2) It had published and circulated 5,000 copies of its compendium of
legislation “Quadern de legislació”, a compilation of the main regulations in
force in Catalonia in the area of data protection.

Abstract in English
ANNEX 4
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3) It had obtained the registry information from the files held in the Spanish
Data-Protection Agency’s General Data-Protection Register concerning the
government bodies and public universities falling within the competence of
the Catalan Agency.

4) It had taken part in a number of conferences and congresses on the
protection of personal data.

5) And, most importantly, it had set up its own Internet portal as the main
vehicle for everyday communications and relations with people, institutions
and bodies, in order to provide them with information on their rights and how
to exercise them, along with a substantial collection of Catalan, Spanish and
European regulations on the issue, and information on the Agency itself and
its functions.

In 2004, the Agency’s work was geared towards four key objectives, two of
which were largely instrumental, while the other two were more essential in
nature:

p Starting up the Agency (instrumental)
p Attending to people and providing them with information (essential)
p Working to foster compliance with the personal data protection regulations

(essential)

Spreading awareness of the Agency and establishing relations with other
authorities engaged in controlling the protection of personal data (instrumental)

Starting up the Agency
At the beginning of 2004, as mentioned above, the Agency had its first small
team of ten people, but it did not have its own premises or the materials, office
systems and information-and-communication technologies needed for
pursuing its functions independently.
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The criteria governing the choice of premises were: 

a) their suitability for the Agency’s functions and for the scale it was expected
to attain over a time-frame of some three or four years;

b) price, meaning steering clear of premises located in the city centre, which
are more expensive, and looking for other equally valid but less expensive
locations; and

c) selecting a location close to the urban districts with the highest
concentrations of technology, particularly new technologies. 

Those three criteria led us to the high-technology area known as 22@ in
Barcelona’s Poblenou district, and there, with the help of those in charge of the
municipal corporation 22@, we managed to find premises well suited to the
needs of the Agency as it was at that time and as it would be in the near future
at number 166 Carrer Llacuna, those premises being reasonably priced in view
of average price levels for office space in the city of Barcelona.

Our headquarters there are very close to Barcelona Activa and LOCALRET, and
it immediately proved possible to establish some initial synergies with those
bodies, facilitating the everyday operation of the Agency. The minimum
essential refurbishment of the premises and the setting up of the
communications facilities were completed by the beginning of February.

After installing the furniture, the office and telecommunications equipment and
a small data-processing centre, the Catalan Data-Protection Agency was
based by early February in the premises that have been its headquarters ever
since.

The infrastructure for the Agency’s information and communications technology
(ICT) and its basic design are worth a closer look. A distributed structure
meeting the following criteria was decided upon from the outset: maximum
functionality, an appropriate level of security, minimum need for in-house
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maintenance staff for the servers, systems and applications, and guaranteed
independence for the Agency. The practical application of those criteria led us
to implement a system with a “constellation” structure, forming a single
integrated whole in functional terms but which is structurally a distributed
system in physical terms.

p There is a set of local-area servers on the Agency’s premises that run the
intranet, the usual office programmes and communications with the rest of
the system and with the world outside.

p The Generalitat’s corporate applications are used for personnel manage-
ment, registering incoming and outgoing documents, public accountancy, e-
mail, publication in the Generalitat’s Official Gazette, access to the catalogue
of approved goods, inventory management etc. An agreement with the
Generalitat’s Telecommunications and Information-Technologies Centre ena-
bled us to access and use these applications, which are maintained by that
Centre, and this arrangement has provided us with a sound operating per-
formance while enabling us to integrate our administrative work in areas in
which integration is indispensable, such as personnel management, without
affecting the full independence of the Agency in pursuing its functions.

p The infrastructure and software maintenance intended to run more Agency-
specific programs – chiefly for the administration of the Data Protection
Registry of Catalonia and also for the inspection files and rights-protection
files – were awarded to an outside company under a hosting arrangement,
with both the equipment and the applications being the property of the
Agency, which retains control and access without having to devote other
material resources or staff to maintaining them.

p The Internet portal application was developed by a specialist company com-
missioned by the Agency for that purpose. For security reasons, a contract
was signed to have the system kept, run and maintained under a hosting
arrangement at an external company other than the one mentioned in the
previous section.

The Agency worked in 2004 with the budget that had been carried over from
2003 until the 2004 budget was approved in mid July. The operating strictures
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on that carried-over budget, which capped spending at 50% for current-
expenditure funds and at 20% for investment-expenditure funds, together with
the fact that the Agency’s 2003 budget, while sufficient for that start-up year,
was insufficient for a normal working year, held back progress on some of the
Agency’s programmes for a few months – two of them in particular: the
development and setting-up of new computer applications such as the one for
running the Register, and the recruitment of more staff.

However, by contrast, the year of 2004 was the first one in which the Agency
drew up its draft budget and submitted it to the Government, and that budget,
in accordance with the provisions of Law 5/2002 on the creation of the Catalan
Data-Protection Agency, was integrated into the Generalitat’s draft budget for
2004 as a specific section, it then being approved as part of that overall budget.

The 2003 budget, amounting to 2.2 million euros, envisaged only the initial
start-up of the Agency and its operation for part of a year. The budget approved
for 2004, amounting to 2.7 million euros, enabled the Agency to cope with the
new requirements arising in its first full year of normal, independent work.

As for personnel, at the start of 2004, ten members of staff were allocated, as
mentioned previously, including the director and one ITC coordinator brought
into the Agency through an agreement with the Generalitat’s
Telecommunications and Information Technologies Centre.

The higher funding brought by the 2004 budget as compared with its 2003
equivalent enabled five new civil servants to be brought into the Agency in the
last quarter of the year, these being allocated partly to setting up the Inspection
Department, which had not existed previously, through the appointment of the
Head of the Department plus an auditor and an administrative officer, and partly
to reinforcing the Legal Advice and the Register Departments with an auditor
and another administrative officer to be shared by those two Departments.

Thus by the end of 2004, fifteen posts in the staffing scheme envisaged for the
Agency had been filled. Furthermore, by means of an agreement with the
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Generalitat’s Telecommunications and Information Technologies Centre, a full-
time computer technician joined the Agency. Another agreement, signed with
the University of Barcelona, enabled a scholarship holder qualified in
Librarianship and Documentation to be added. In staff recruitment for the
Agency, a slow pace was deliberately decided upon in order to enable the new
recruits to integrate well in the Agency’s team and working culture. It must be
realised that bringing in seven new recruits, though a low number in absolute
terms, in fact amounts to a 70% increase in staffing. Those staffing levels are,
however, still too low to enable the Agency to get up to “cruising speed” in
pursuing its work.

While on the subject of the start-up of the Agency, we must turn lastly to the
Library. Article 12.d) of the Agency’s Charter stipulates that a collection of
documents on the protection of personal data was to be set up and kept up to
date. It was with that in mind that the decision was taken to establish a library
specialising in the protection of personal data. Provision had been made for this
in the interior layout of the headquarters and in the acquisition of furniture. It
was also for this purpose that arrangements were made for the aforementioned
scholarship holder in Librarianship and Documentation to be brought in. A
Library and Document Collection Programme was drawn up, and an
agreement was entered into, as part of that programme, with the Consortium
of University Libraries of Catalonia enabling the Agency’s Library to be included
in the Collective Catalogue of the Universities of Catalonia (CCUC). Moreover,
some 300 works directly related to data protection issues were acquired, works
which were pending cataloguing and delivery at the end of the year. The aim is
for this library stock to become available, and enlarged, during the course of
2005 as the main vehicle for consultation by Agency staff, while also being
available for consultation by the public.

It is fitting here, at the end of this section, to explicitly acknowledge the splendid
work done by the General Secretary of the Agency.
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Attending to and informing people
People are the Agency’s principal objective. This should never be forgotten
because the day’s work —reports, Registry notification, information and
inspection files, training activities, conferences and one-day seminars etc—
inadvertently leads to an emphasis on the relationship with institutions, with the
danger of forgetting the Agency’s principal raison d’etre. Both this purpose and
its preferential nature are clearly defined in article 1 of Law 5/2002 that created
the Catalan Data Protection Agency. ‘The Catalan Data Protection Agency has
been created to safeguard fundamental rights and public liberties in every
aspect of all operations carried out through the automatic or manual processing
of personal data…’

It must be strongly emphasised that this concept of ‘people’ both includes and
goes beyond that of ‘citizens’. Each and every person, regardless of his or her
condition —minor or adult, Spanish citizen or foreigner, whether resident or
passing through, in a legal or an illegal situation— is the subject of the
fundamental right of protection of his or her personal data, and by the very logic
of this fundamental right and as decreed by law, is therefore the essential object
that the Agency must safeguard with respect to the law, within the jurisdiction
that the law has assigned.

The Agency’s first and most important objective then, is to attend to public:

p Providing clear, direct and intelligible information on the contents of this right,
how and when to implement it, and how to report any infringements that
may occur.

p Providing the means to facilitate both the implementation of this right and the
reporting of non-compliance. 

p Responding to enquiries and requests for information made directly to the
Agency.

p Addressing, investigating and solving complaints, claims and accusations
that may arise, in accordance with the law. 
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In order to fulfil this objective, the Catalan Data Protection Agency has carried
out the following programmes. 

Internet portal programme
The www.apdcat.net internet portal was launched at the end of 2003, and was
developed  and operative throughout 2004. An important part of the site is
directly aimed at offering guidance to persons, and brings together and
describes the essential content of the right to personal data protection. It also
includes forms that facilitate both implementation of rights to data access,
rectification, cancellation and opposition before corresponding institutions or
entities, and the lodging of claims or actions with the Catalan Data Protection
Agency. There is also a contact email address for sending requests for
information, suggestions or complaints to the Agency.

The ‘fundamental right to personal data protection’ informative leaflet
programme
The design process was started in 2003, and in 2004 we were able to publish
one and a half million copies of this leaflet, which in brief and simple form
provides the public with the most important information on what the right is
about and a list of institutions where one can request protection and defence in
the case of possible infringements. The other side of the leaflet contains a link
to another action programme: an information telephone number and email
address. 

Distribution started in June and was continued in staged form throughout the
rest of the year. The leaflet has not been distributed directly to home addresses,
as the Agency has neither the relevant data nor sufficient economic resources
to do this via ordinary post, mailbox distribution or press inserts. It has preferred
instead to use the help and support of institutions in distributing the leaflet to
the public via information and public service offices, document entry/exit
registries, public libraries and other resources within its scope. 

The leaflet has been sent to all departments of the Generalitat —Catalonia’s
autonomous government— and also to all Catalonia’s universities for
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distribution to their various sections and organs. With the support of the
Generalitat’s Governance and Public Administration Department, packets have
also been sent to all Catalan county and local councils. The Agency has also
received the participation and collaboration of provincial county councils, the
Catalan Federation of Municipalities, the Catalan Association of Municipalities
and Localret, an association for the promotion of new technologies in
Catalonia. 

Distributing the ‘fundamental right to personal data protection’ informative
leaflet in this way has an added advantage in that the management and many
other staff members of these institutions have also become informed and
positively involved in spreading knowledge about this fundamental right.

Direct and immediate public attention programme
Closely linked to the distribution of the information leaflet, the immediate public
attention programme was started in June. The programme consists of a 24-
hour, year-round telephone service (902 011 710) and email address
(consultes.apdcat@gencat.net), designed to provide the public with a
permanent, basic-level, personal and direct response to requests for
information about the Agency, the right to personal data protection, and its
implementation and defence. 

The facility is located within the public attention telephone service of the
Generalitat’s Open Administration Consortium of Catalonia, with whom the
Agency has signed a collaboration and service provision contract, and employs
personnel specifically trained for this task and a list of answers —prepared and
updated by the Catalan Data Protection Agency— to the most frequently asked
questions. 

This first level of direct and immediate public attention is reinforced by a second
level of attention, direct but not immediate, carried out by Agency personnel:
requests for information that cannot be solved via first-level attention are
diverted to the second level —the members of the public making the query are
informed when this occurs. From this second level the Agency contacts them



338
Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2004

Abstract in English

—by telephone or email according to their preference— with an answer to their
question, or advice on how to proceed with complaints or claims. During its six
months of operation, the service has received and handled a total of 1,147
requests for information.

Although the exercising of the protection of rights and inspection is also closely
linked to the public, it will be dealt with in the section dedicated to the Agency’s
actions in relation with institutions and bodies.

Promoting compliance with personal data protection regulations
Safeguarding respect for the fundamental right for personal data protection
does not just mean providing the public with information about their rights; it
also requires action in relation with those responsible for handling and
implementing those rights in control, inspection and penalisation functions. If
necessary, appropriate recommendations and instructions are issued in order
to ensure compliance with —and subsequently respect for— the rules that
regulate those rights.

The 2003 report reflected the situation with regard to data protection in
Catalonia —principally within the area of the Catalan Data Protection Agency—
as seen from the ‘biased but significant’ viewpoint of the files registered in the
Spanish Registro General de Protección de Datos —the General Registry for
Data Protection. The data was supplied to the Catalan Agency in October 2003
and taken as a whole, can be considered valid for December 31st 2003 and
therefore for January 1st 2004. 

The absolute values of the files registered were as follows: 529 from the
Generalitat, of which 3,221 came from local Government and 42 from the
universities. A basic analysis of the data that appears in the corresponding
section of the report reveals the following:

p In overall terms, 53% of the files shown as registered make no reference to
the security level, which is a clear indication that they were reported and
registered before the 15/1999 Constitutional Law was published and came
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into force. These files do not therefore fulfil current regulations.
p When the total number of files registered is compared with the number of

organs and bodies that make up the Generalitat, the local administration and
the universities —hypothetically not less than 2,500— it can be confirmed
that the former is clearly lower than what might be forecasted. This is an indi-
cation that files are being used that are not created by general disposition,
as decreed by law, or at least have not been reported to the General Registry
for Data Protection for registration.

p Approximately 50% of the entities that make up the local government had
not notified the creation of any file.

This is one side of the coin. The other aspect, much more positive, is that at the
end of 2003, only four or five data protection investigation files referring to
institutions within the operational scope of the Catalan agency were open and
being processed by the Spanish agency, while none were open at the Catalan
Agency. The public’s subjective perception of personal data infringements was
therefore extremely low. 

In view of the situation, we decided that the basic criterion for action could not
be to give priority to inspection and to start issuing a huge number of personal
data protection infraction files, especially if we remember that at the beginning
of 2004 the Agency had a staff of 10, not including administration and service
personnel.

After some thought, it was decided that during the Catalan Data Protection
Agency’s initial period of existence, the basic criterion for action would have to
be to give priority to information, promotion, support and training activities,
even though at times this might lead to the Agency carrying out tasks that
would normally correspond to other institutions or bodies. It was concluded
that this role of ‘catalyst’ or ‘activator’ was —and in fact still is— a much more
efficient way to fulfil the Agency’s primary objective: to uphold respect for the
right to personal data protection, with the ultimate aim of advancing towards a
situation of normality in the compliance of the relevant regulations.
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Against this backdrop, and with a vision and orientation appropriate to the
criterion adopted, the following programmes were designed and implemented.
They were oriented by preference —although not exclusively— to the
Generalitat, in view of its importance as a key institution.

Programme of institutional meetings: information and raising
awareness
Meetings were held with those key managers and/or technicians whose
involvement is essential:

p Firstly with those responsible for the files: councillors, and subsequently with
the secretaries or general secretaries.

p Secondly with services directors, legal department heads and information
and communication technology coordinators (ICT).

The content of the meetings with councillors has been aimed at:

p Providing succinct information about the fundamental right to data protec-
tion, and the nature, functions and operational aims of the Catalan Data
Protection Agency. Special emphasis is placed on operational scope,
because it is the departments’ initiative —and also that of the local adminis-
tration and universities— that finally determines which of the public and pri-
vate bodies contemplated in article 3, 2 of Law 5/2002 will be included
within the operational area of the Catalan Data Protection Agency.

p Providing a presentation and explanation of a report on the registry situation
of Department files on the date of the meeting, and the principal actions to
be carried out.

p Suggesting that it is desirable to draw up departmental data protection plans
—preferably within the Generalitat’s overall plan— and assign a ‘data pro-
tection coordinator’ with sufficient training and a grade that enables him or
her easy access to high-level departmental personnel such as general
secretaries and service directors, and to general and area management per-
sonnel. It should be emphasised that, with the exception of a few particu-
larly complex departments, part time, continuous attendance would be suf-
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ficient for this position, in most cases.
p Convincing councillors that they are responsible for their departments’ files,

and that their involvement and leadership are essential to achieve and main-
tain the ‘normalisation’ of personal data protection, both in their depart-
ments and in the related organisations dependent on them. 

To achieve the global, coordinated action of the Generalitat’s administration as
a whole and to avoid jeopardising each department’s individual situation, it was
considered advantageous to hold two meetings at the start of the programme:
one with the Chief Councillor and —taking advantage of one of the Technical
Council meetings— another with all the general secretaries. In mid-January the
meeting was held with the Chief Councillor, who deserves special
acknowledgement for both the speed with which the meeting was set up and
the interest shown. The global meeting with the general secretaries was
requested, but it has not yet been possible to hold it.

Meetings with councillors of the following departments have been held:

p Governance and Public Administration
p Justice
p Economy and Finance (with the general secretary)
p Institutional Relations and Participation
p Universities, Research and the Information Society
p Territorial Politics and Public Works
p Home Affairs
p Trade, Tourism and Consumer Affairs
p Culture (with the service director)
p Education
p Social Welfare and Family Affairs

It has not been possible to hold meetings with the councillors for:

p Health
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p Employment and Industry
p Environment and Housing
p Agriculture, Livestock and Fisheries

The meetings with service directors, heads of legal advisory services and ICT
coordinators have dealt basically with the same content but have been longer
and more technical in approach. Individual and personalised meetings were
held with all the service directors, while in the case of the heads of legal
advisory services and ICT coordinators, a one-day meeting was held for each
of the two groups, organised with the approval and support of the Generalitat’s
Legal Department and the Information and the Telecommunications
Technologies Centre respectively.

Outside the Generalitat it has been possible to hold similar meetings with the
Inter-University Council of Catalonia, the Catalan Association of Municipalities,
the Catalan Federation of Municipalities, LOCALRET, and Barcelona Province
Council.

Programme of training courses
At the heart of large bureaucratic and service organisations —and obviously in
the case of the public administrations and entities that depend on them—
most, if not all, personnel handle personal data with a greater or lesser degree
of involvement and responsibility. Providing information and raising awareness
are therefore inescapable activities for every institution or entity, within the
framework of their own organisational measures. 

Given the previously mentioned, proactive and catalytic role that the Agency
has assigned itself however, we have considered it essential to design, promote
and carry out training programmes together with the institutions, to whose
employees the courses are aimed. The Agency will not carry out training
courses by itself; it is not our role to substitute each institution’s individual role
in this area, but rather to support them by designing, programming and —on
many occasions, such as in 2004— by carrying out training courses.
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This first edition of the training course Programme is aimed at Generalitat
personnel, and has been carried out with the collaboration and invaluable
support of the Secretary of Administration and Public Function and the Public
Administration School of Catalonia. It must be emphasised that without this
collaboration, and without the dedication and hard work of the Agency’s
Communication Coordinator, the solid results achieved to date would not have
been possible. From June, when the first course started, to the end of 2004,
some 275 of the Generalitat’s civil servants have undergone training. 

Programme of conferences, one-day conferences and seminars
This is considered essential to increase and promote knowledge; to exchange
studies, opinions and experiences; to promote awareness of the fundamental
right to data protection, the Agency and its functions; and to establish
relationships for sharing knowledge and cooperation. The Agency places a very
high value on these activities, which as can be seen in the following section, can
be grouped into three blocks: those that the Agency deals with, those in which
it participates and those it organises. 

Here are some of those we consider to be more important: 

p The conference held in February to celebrate the inauguration of the
Agency’s headquarters, delivered by Dr. Stefano Rodotà under the presi-
dency of the councillor for Governance and Public Administration. 

p the panel on data protection that the Agency organised within the framework
of the Internet Global Congress, and 

p the one-day conference on Canadian and European perspectives on perso-
nal data protection, organised jointly by the Agency and the Centre for
Canadian Studies.

Registration programme at the Data Protection Registry of Catalonia,
on the creation, modification and removal of files
The ‘registry’ function is one of the responsibilities that article 4.1 of Law 5/2002
assigns to the Catalan Data Protection Agency. Article 15 of the same law refers
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to the Catalan Data Protection Registry as an organisation that is an integral
part of the Agency, and establishes that all files belonging to the Generalitat
must be registered, along with those belonging to the local administration,
Catalan universities, and other organisations and entities referred to article 3 of
the aforementioned law.

This is one of the Agency’s core programmes, and is one that is required by law.
In its practical application, it sets out to:

p Provide information on the procedures and requirements necessary to carry
out file registration.

p Facilitate the means to help comply with the obligation to register the crea-
tion, modification and removal of files.

p Carry out the relevant registrations
p Facilitate the free consultation of registered information by the public.
p Make possible the integration of registered information with the Spanish

Registro General de Protección de Datos del Estado —the State General
Data Protection Registry.

One could give in to the temptation to underestimate the need to register
created, modified or removed files in the Registry. This would be a serious
mistake:

p Firstly, the lack of relevant notification for registering files in the Registry inhi-
bits the right to free public consultation. The principal aim of the Registry is
not to be an administrative tool —although it is this too— but rather a means
to satisfy the right to know who is handling what.

p It is a legally established obligation, and any non-compliance constitutes a
minor or serious offence. With regard to non-notification, it should be under-
lined that creating publicly-owned files and starting to collect personal data
without the authorisation of a general disposition published in the relevant
official publication, is a serious offence.

p It is hardly believable that any institution that does not create files in accor-
dance with legal requirements and does not notify the Registry to register
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them will fulfil and respect the other obligations it has with regard to this fun-
damental right. In these situations, it is unrealistic and erroneous to imagine
that there will also be a properly prepared security document, that the
appropriate organisational and technical protection level measures for
various files will have been implemented, that the personnel that take part in
data processing will be informed and trained, and that there will be suitable
procedures for satisfying the rights of access, rectification, cancellation and
opposition. Non-compliance with the legal and regulatory requirements with
regard to file creation and Registry notification are, apart from being infrac-
tions in themselves, a clear indication of the existence of more serious infrin-
gements.

Directly or indirectly, the other Agency programmes included in this objective of
promoting the compliance of personal data protection regulations are also
aimed at advancing and promoting correct file creation and registration. The
Internet portal also helps accomplish this aim by furnishing the model forms
that must be used, along with a declaration help programme.

In 2004 a total of 852840 registrations were notified to the Catalan Data
Protection Registry: 

p 241 from the Generalitat
p 587 from local administration entities
p 28 from universities and other public bodies

The section of the Report that deals with the Registry lists the institutions and
organisations that have notified registrations. It also lists those that appeared in
the information supplied by the Spanish Agency with regard to files within the
Catalan Agency’s area of responsibility that were registered in the Spanish
General Data Protection Registry.

This data can legitimately be interpreted in two ways:
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p in absolute terms, an important number of notifications have been made,
accounting in 2004 alone for 26% of the total registrations carried out since
1994, when LORTAD —the first Spanish data protection law— came into
force.

p In more specific terms it confirms that of the Generalitat’s principal organisa-
tions —the main object of the actions designed to promote regularisation—
only the departments of Welfare and Family Affairs, Governance and Public
Administration, and Economy and Finance have notified created, modified or
removed files.

Having said this, we must call attention to the fact that the process of creating
and notifying public files in the Generalitat needs a fruition period of 6 months.
It is possible then, that there are departments that started regularising files in
2004, but at the end of the year had not yet arrived at the notification phase.
We know that this is the case of the Health Department, which, with the
support of the Agency, is carrying out the preparatory work for a general file
regularisation.

While on the subject of the Registry and actions aimed at promoting
regularisation in the field of personal data protection, an important and
praiseworthy initiative by the Department of Governance and Public
Administration is worth mentioning. Within its programme of subsidies to local
entities, this department has for the first time made available subsidies for this
purpose, for a total value of 500,000 euros. The concession of an important
part of this sum to the provincial councils of Tarragona and Barcelona and
various county councils will doubtless mean the start of normalisation and
updating processes for an important number of smaller town councils that
without the help and support of key institutions —the Generalitat, provincial
councils and county councils— would find it difficult if not impossible to
accomplish this. 

With relation to the integration of the Catalan Data Protection registry within the
Spanish General Data Protection Registry, it is worth noting that following
various exchanges of opinions and analysis between the director of the Spanish
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agency and the directors of the autonomous agencies, it was agreed in
November to create a group named SIDIR —the Integrated Registry
Information System— that is to define the technical and operational
requirements needed to enable a standard, fast and efficient integration of each
autonomous region’s registries into the general system. We believe this is a
magnificent decision, and one that we will unreservedly support. At the end of
2004 the SIDIR group had held two working meetings: the inaugural meeting in
Madrid and another in Barcelona.

Programme of preparation of reports on normative projects and the
response to institutional queries
This is another essential and legally required Agency programme, as
established in article 5, j) and k) of Law 5/2002. By exercising this programme’s
functions, the Agency:

p participates in the legal and regulatory normative creation in those areas in
which it has an affect, or is referred to in personal data protection;

p advises on and facilitates the correct drafting of general dispositions for cre-
ating, modifying or removing Generalitat files, and

p responds to institutional queries formally made by those responsible for pro-
cessing —councillors, presidents of provincial and county councils, mayors
and university rectors— providing them with the support required and facili-
tating correct and consistent interpretation and action for similar cases. 

A total of 12 general disposition reports have been prepared and 27 rulings
decreed in response to queries.

The Agency’s Legal Advisory Service is responsible for supporting the director
in developing and carrying out this programme, and is the source of the
Agency’s interpretive doctrine. Here more than anywhere else, the qualitative
vision amply exceeds the quantitative. The complexity and depth of the
questions posed and analysed goes beyond the scope of this introductory
summary. Those interested should therefore read the relevant section of this
Report, which testifies and confirms the exceptionally high value of the work
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carried out by the Legal Advisory Service.

Programme of inspection and protection of rights
The Inspection area was not covered until the end of the year, at the beginning
of December to be exact. The budget for this area was postponed until well into
July and the credit necessary to fund these jobs was therefore not available.
This, together with the care necessary to select personnel for what is
strategically a very important area for the Agency, has resulted in the results
outlined below. 

This does not mean that the Agency has not acted in response to acts and
situations that, whether they just came to the Agency’s notice or were reported,
were considered to warrant control and inspection.

In total 40 files were opened, 25 of which were transferred from the Spanish
agency because they resulted from processing carried out within their area of
responsibility. 

The main questions raised were related to the use of municipal registration,
treatment of data in health centres, transfer of data between administrations,
and the protection of rights.

In no case was it necessary to initiate an infraction file. In cases where incorrect
processing was confirmed, the appropriate petitions and procedures were
made, and handled diligently and effectively. 

At the end of the year 7 files were open and are undergoing processing.

Relations with other personal data protection control authorities.
Projecting the Agency overseas.
A global, inter-related and interdependent world requires a global mentality. No
authority that deals with the control and awareness of the fundamental right to
data protection can remain cloistered within the confines of its own operational
and territorial area. 
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Relationships with other control authorities and institutions, preferably
universities, are a quality requirement. 

Despite the Agency’s modest size and short history, this programme has been
carefully put together.

To sum up and without wishing to needlessly reiterate the contents of the
appropriate section of the Report, we can highlight:

p Various meetings with other Spanish agencies. A one-day conference in
Madrid, the first in a series named 1st Meeting of Autonomous Spanish
Agencies. The next edition is scheduled to be held in Barcelona.

p Participation for the first time in the Spring Conference of European Personal
Data Protection Authorities, held in Rotterdam in April.

p Participation in the International Conference on Privacy and Personal Data
Protection in Woclaw, Poland, during which the Catalan Data Protection
Agency was accredited as a sub-state member.

p The Catalan Data Protection Agency has been incorporated into the follo-
wing international data protection groups:
p International Working Group on Data Protection in Telecommunications

(worldwide)
p Practical Working Group on Complaints and Claims (European)
p Working Group on Biogenetic and Biobank Data (European)

Catalonia’s New Statute of Autonomy and personal data protection
In the light of the collective aim to draft the project for a new Statute of
Autonomy for Catalonia, the Agency, an independent authority in control of a
fundamental right, should not fail to contribute its own reflection and proposal.
We have therefore prepared and approved a proposal, which has been
delivered to the councillor for Participation and Institutional Relations and the
director of the Autonomous Studies Institute. 

In summarised form, the Agency proposes the following:
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p The inclusion of the fundamental right to personal data protection, along with
its essential definition, within a possible catalogue of rights.

p A reference to the demand for an independent control authority.
p The extension of the area of responsibility to also include files processed by

private organisations with registered offices in Catalonia, or at least those
entities that can be integrated within the area of the Generalitat’s general and
sectorial responsibilities.

Observations and reflections on current personal data protection
questions 
The Report of an institution such as the Data Protection Agency is not, nor
should it be, a mere list of actions carried out. It must include, as we have seen,
analyses and conclusions of the work carried out, the affairs passed on to it for
consideration, and files processed. In our opinion it should mention and reflect
on the principal questions posed today or in the foreseeable future:

p the use of municipal registry data by local councils and other administrations
p the tension generated between the need for public and personal security

and the respect for the fundamental right to personal data protection
p the omnipresent problems posed by data cession
p the other type of tension generated between transparency and data protec-

tion
p how to create an electronic administration, at the service of the public,

without having to give up or partially waive one’s authority to use the perso-
nal data obtained therein? 

p new, potentially highly intrusive technologies such as identification via radio
frequencies, and their limits in relation to data protection

p problems posed by banks of biogenetic data —personal data, but at the
same time, shared interpersonal data.

p challenges and difficulties posed by health data, where the right to the pre-
servation of health and the healing of disease coexists —sometimes in har-
mony and sometimes in conflict— with the right to data protection in relation
to clinical records that clearly have to be shared by and remain accessible to
various professionals.
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