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1.  Introducció

L’elaboració de la memòria obliga totes les persones que treballem a l’Agèn-
cia Catalana de Protecció de Dades a fer l’exercici d’analitzar, amb la pers-
pectiva del temps, el conjunt d’actuacions dutes a terme al llarg de l’any, 
valorar la qualitat i la quantitat del treball fet i extreure’n les conclusions cor-
responents. La seva publicació i difusió és una eina important per donar a 
conèixer, a les institucions i al conjunt dels ciutadans, les activitats fetes per 
l’Agència, així com els nous reptes que se’ns han plantejat.

L’any passat, quan vam fer aquesta tasca de reflexió vam començar parlant 
de la manera com les innovacions tecnològiques modifiquen la forma d’en-
tendre les relacions entre les persones i, també, la forma d’entendre els drets, 
incloent-hi el dret a la protecció de dades personals. Però al llarg de l’any 
2009 hem pogut tornar a comprovar que les noves tecnologies, cada cop 
més, tenen una incidència més directa en la vida de les persones i estan més 
a l’abast de tothom. En particular, Internet ens ofereix una memòria il·limitada, 
una memòria sense oblits.

Fins fa pocs anys, la cultura de la protecció de dades personals no era una 
qüestió prioritària, més aviat podríem dir que aquesta matèria estava envolta-
da d’ignorància, escepticisme, fins i tot hostilitat o indiferència. S’entenia com 
a llunyana, innecessària i complicada. O, el que és molt pitjor, en nom seu 
s’han justificat errors i activitats inacceptables en un estat democràtic i de 
dret. La privacitat és la llibertat a l’hora de construir la pròpia identitat, davant 
pressions no justificades o desproporcionades. Les identitats no són estàti-
ques, sinó que constitueixen processos dinàmics que es construeixen mitjan-
çant una negociació contínua dels límits en la revelació selectiva d’informació 
personal a altres persones. Encara que aquesta negociació s’hagi plantejat 
tradicionalment en contextos en els quals les persones es troben cara a cara, 
la tecnologia pot modificar les capacitats o les habilitats per negociar les 
identitats i, fins i tot, els límits de la informació personal que es dóna.

En aquest context, cal que l’esforç de l’Agència ajudi a establir una cultura 
seriosa i ben consolidada en matèria de protecció de dades en què el ciu-
tadà sigui conscient dels drets que té i els poders públics assumeixin les 
obligacions de gestionar la informació personal com una eina per obtenir la 
confiança dels ciutadans. Però no ens equivoquem, aquesta confiança s’ob-
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té, sobretot, quan el ciutadà té un coneixement prou ampli d’allò que fan les 
administracions.

Els organismes públics han d’identificar la informació que s’ha de mantenir 
reservada i posar la resta a la disposició dels ciutadans. No podem oblidar 
que les noves tecnologies han acostumat les persones a estar informades al 
moment del que està passant, i es dóna per fet que aquesta informació ha de 
ser accessible per a tothom. Recordem que la qualitat de la democràcia es 
fonamenta en la implicació dels ciutadans, en el fet que puguin participar en 
la presa de decisions i no tinguin veu només cada quatre anys.

En tot cas, també cal retre compte de la manera com es gestiona la infor-
mació. No únicament respecte de quines mesures de seguretat s’implanten, 
sinó, a més a més, pel que fa a la garantia que només es recull la informa-
ció que és imprescindible, i que només es conserva el temps indispensable 
per complir l’objectiu perseguit. La qualitat i l’exactitud de les dades està 
adquirint molta importància, així com l’actualització d’aquestes dades. Si un 
ús incorrecte de la informació provoca uns danys i perjudicis, aquest fet pot 
originar una indemnització, i recordem que la protecció de dades personals 
es descriu molt sovint com una avaluació de riscos específica. S’ha d’assumir 
com un element crucial per a qualsevol organització.

Un nou àmbit en el qual la confiança també ha de ser present és en el marc 
dels serveis públics electrònics, allò que normalment englobem en el concep-
te d’administració electrònica. L’administració electrònica suposa una trans-
formació de la mateixa administració, però continua al servei de la socie tat i 
dels interessos generals. Així, es plantegen reptes com ara quines han de ser 
les mesures que cal establir per controlar i garantir la qualitat de les dades, 
o com es regulen en les interconnexions entre les administracions públiques. 
Qüestions com ara què hem de fer per garantir que es compleixin les me-
sures de seguretat, o com afectarà l’administració electrònica els fitxers no 
automatitzats, o com es regula el principi de consentiment, sorgeixen com a 
nous elements que cal analitzar.

La difusió de la cultura de protecció de dades per augmentar la consciència 
de les persones sobre què és aquest dret, com l’han de protegir les institu-
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cions i com es pot defensar ha estat també aquest any 2009 una de les 
principals tasques portades a terme per l’Agència. Així, s’ha continuat el pro-
grama de beques i s’han tornat a convocar ajuts d’especialització en matèria 
de protecció de dades per a professors universitaris amb la voluntat, d’una 
banda, d’anar introduint en la matèria de protecció de dades personals alum-
nes i llicenciats de fa poc —recordem que aquesta és una matèria que no 
es tracta amb gaire profunditat—, i de l’altra, incentivar la introducció de la 
matèria en la càrrega lectiva dels professors universitaris.

Així mateix, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalu-
nya, s’ha continuat fent formació presencial especialitzada tant en l’àmbit de 
la Generalitat de Catalunya com en l’àmbit de les entitats locals. En aquest 
marc, s’ha fet formació al conjunt del territori per tal d’afavorir els coneixe-
ments en matèria de protecció de dades dels treballadors del sector públic 
i, alhora, incentivar l’adequació del conjunt d’institucions públiques a la nor-
mativa de protecció de dades. Així mateix, s’ha fet formació en sectors molt 
específics com ara els consumidors, la funció estadística pública i els secre-
taris judicials. D’altra banda, aquest any 2009, i també en col·laboració amb 
l’Escola, s’ha impartit un curs virtual sobre el dret a la protecció de dades 
personals adreçat al personal de l’Administració pública amb l’objectiu de 
facilitar el coneixement del marc legal d’aquest dret fonamental.

L’Agència ha volgut també analitzar la matèria de protecció de dades des 
d’una perspectiva tecnològica, i amb aquest objectiu es va dur a terme la 
primera edició de les jornades tecnològiques «Dat2009: Jornades Tecnològi-
ques per a la Protecció de Dades».

Un altre dels sectors en els quals l’Agència ha volgut fer una incidència es-
pecial ha estat l’àmbit dels menors i adolescents en atenció a la seva vulne-
rabilitat especial. Així, el 14 de gener es van presentar tres manuals pràctics 
adreçats a menors amb la finalitat de conscienciar-los sobre les amenaces 
a la intimitat i a la privacitat que representa la publicació de les seves dades 
personals a Internet, així com proporcionar-los recomanacions pràctiques 
per evitar situacions de risc i fer un bon ús de les tecnologies de la informa-
ció. Aquesta jornada es va dur a terme en col·laboració amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Comissió de Llibertats i Infor-
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màtica. També han participat en el projecte l’Agència Espanyola de Protec-
ció de Dades, l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid 
i l’Agència Basca de Protecció de Dades, i està subvencionat pel Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç. D’altra banda, el Ministeri d’Educació, Política 
Social i Esport i els departaments d’educació de les comunitats autònomes 
de Catalunya, Madrid, País Basc, Andalusia i Extremadura hi han donat su-
port institucional.

Així mateix, amb el títol «Si ets súper, navega segur» centenars de nens i 
nenes van visitar l’estand de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i el 
Centre de Seguretat Informàtica de Catalunya, en el qual, a través d’un joc 
virtual, van poder aprendre a protegir les seves dades personals dels perills 
d’Internet. A més, l’Agència va presentar un nou joc de preguntes i respostes, 
que es pot trobar al web de l’Agència, perquè els nens i les nenes sàpiguen 
més coses sobre Internet, les dades personals i la manera de protegir-les.

Com en altres àmbits, el cas dels menors i la seva interacció amb Internet 
requereix una reflexió global i una perspectiva internacional. L’Agència Cata-
lana de Protecció de Dades va ser convidada per l’International Development 
Research Centre (IDCR) del Canadà a participar, a Montevideo (Uruguai), 
en una reunió d’experts internacionals en protecció de dades per a infants i 
joves. Es van redactar unes recomanacions que intenten donar respostes als 
riscos que suposen les xarxes socials a Internet per a menors i adolescents. 
El memoràndum elaborat adreça les seves recomanacions als estats i les 
entitats educatives en matèria legal i de polítiques públiques, i dóna un con-
junt de recomanacions a la indústria. Aquest memoràndum ha esdevingut un 
referent en l’àmbit internacional.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha volgut des del començament 
tenir una participació activa en l’àmbit internacional per tal d’obtenir una 
perspectiva més general i poder aprofitar les experiències d’altres autoritats 
de protecció de dades, però també per aportar-hi la seva experiència. En 
aquest sentit, l’Agència ha participat activament en els treballs d’elaboració 
d’uns estàndards internacionals en matèria de protecció de dades. Així, va 
ser l’encarregada d’organitzar la primera reunió preparatòria de la 31a Con-
ferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades. Aquesta reunió es 
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va celebrar el 12 de gener al Parlament de Catalunya i va aplegar autoritats 
de protecció de dades d’arreu del món, representants d’institucions interna-
cionals, experts en la matèria i les principals empreses de la xarxa. Aquesta 
sessió va servir per establir les bases de treball necessàries per crear un ins-
trument d’abast universal que fixi els estàndards internacionals per protegir 
el dret fonamental de les persones a la protecció de les seves dades i la seva 
privacitat, independentment de la nacionalitat o l’edat que tinguin. L’Agèn-
cia Catalana de Protecció de Dades va fer algunes propostes al document 
presentat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb l’objectiu de 
fer-ne el contingut més senzill i ampli, i de permetre reflexionar sobre plan-
tejaments jurídics diferents. La confiança de l’usuari, que no deixa de ser la 
del mateix ciutadà, únicament s’obté si sap a on van a parar les seves dades 
personals i amb quina finalitat. Això requereix transparència en el tractament 
de les dades, tractar-ne només les necessàries i procediments clars per de-
manar responsabilitats.

La segona reunió d’autoritats de protecció de dades sobre estàndards inter-
nacionals de privacitat i de protecció de dades es va celebrar a Bilbao. En 
aquest cas, l’Agència catalana va incidir en el fet que les cessions de dades, 
i en particular les transferències internacionals de dades, comporten un risc 
més elevat, ja que representen un límit important pel que fa al control de les 
dades personals per part del seu titular i, per tant, la necessitat d’evitar limitar 
en excés el dret en aquest context.

Com a colofó d’aquestes reunions, va tenir lloc la 31a Conferència Internacio-
nal d’Autoritats de Protecció de Dades, que es va celebrar els dies 4, 5 i 6 de 
novembre a Madrid, i que va tenir com a amfitriona l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. En aquesta 31a Conferència Internacional es va presen-
tar la Proposta conjunta per a la redacció d’estàndards internacionals per a la 
protecció de la privacitat amb relació al tractament de dades personals.

Un dels fets que aquest any hem pogut constatar és que, de mica en mica, 
ens encaminem cap a una societat enormement vigilada. Es recull massa 
informació de les persones sense que n’hi hagi un debat suficient, no es re-
flexiona sobre els límits o les garanties que han d’envoltar aquesta recollida 
d’informació personal. Possiblement, les noves tecnologies han estat un dels 
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canvis més significatius dels últims cinquanta anys i exerceixen una gran 
influència en les relacions dels ciutadans amb els poders públics. Aquests 
han de limitar les seves intrusions en la vida privada dels ciutadans i les ciu-
tadanes, que, al seu torn, han de tenir mecanismes de garantia per conèixer 
les activitats dels poders públics i accedir-hi. Aquests principis són basics 
en les relacions entre l’Estat i la ciutadania. En aquest marc, l’Agència ha 
elaborat la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades 
de caràcter personal mitjançant càmeres amb finalitats de videovigilància. Tal 
com ja vam avançar a la memòria de l’any 2008, l’Agència, en la seva tasca 
d’autoritat independent per a la defensa del dret fonamental a la protecció 
de dades, havia detectat en la pràctica (en l’atenció de consultes dels ens i 
els organismes, així com a través de la tasca inspectora i de registre) que la 
manca de previsions específiques en la normativa adreçades al tractament 
concret de dades a través de sistemes de videovigilància feia necessària una 
explicació i una concreció més grans sobre l’articulació dels drets d’accés, 
rectificació i cancel·lació, sobre el compliment del deure d’informació sufi-
cient i adequada als ciutadans, sobre la conservació de les imatges, sobre 
la inscripció de fitxers i sobre la ponderació de la pertinència i la legitimitat a 
l’hora d’instal·lar sistemes de videovigilància, entre altres qüestions. En de-
finitiva, la Instrucció pretén evitar les possibles confusions que pot generar 
l’aplicació dels principis i les garanties de la protecció de dades des d’una 
perspectiva general, quan ens situem en el context de la vigilància a través 
de sistemes de captació de la imatge i la veu.

Aquesta instrucció se centra en la regulació del tractament de les imatges de 
les persones amb finalitats de videovigilància, però també s’aplica al tracta-
ment de veus vinculat a la videovigilància perquè es considera que la utilitza-
ció de dispositius de captació d’imatges que permeten alhora captar la veu, 
cada cop més precisos gràcies a la tecnologia digital, comporta encara un 
risc més gran per a la privacitat.

L’Agència ha continuat la seva projecció exterior amb el projecte de protec-
ció de dades d’estats plurinacionals i federals que es va iniciar al novembre 
del 2006, quan es va celebrar la I Convenció Internacional de Protecció de 
Dades als Estats Federals i Plurinacionals, al Parlament de Catalunya. Aquest 
projecte pretén estudiar els problemes comuns que es plantegen a les au-
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toritats de protecció de dades inserides en estructures estatals o en formes 
d’estat on es preveu constitucionalment la distribució territorial del poder polí-
tic i les relacions de cooperació i coordinació són inherents a la diversitat dins 
aquestes estructures estatals. Aquest projecte ha anat emmarcant jornades, 
conferències i publicacions sobre diferents matèries. Al llarg de l’any 2009, 
l’Agència ha impulsat aquest grup de treball en dues reunions. La primera va 
tenir lloc a Berlín i va ser una reunió organitzada conjuntament amb diferents 
comissaris de protecció de dades de països plurinacionals i federals que, 
sota el lema «Policia i justícia: nous desafiaments», van tractar temes com el 
principi de finalitat en el tercer pilar de la Unió Europea i la cooperació entre 
autoritats de protecció de dades. En aquest entorn, l’Agència va presentar el 
model català de protecció de dades basat en un enfocament preventiu.

La segona de les reunions del grup de treball d’estats plurinacionals i fede-
rals va tenir lloc a Barcelona i va fer referència a les autoritats de protecció 
de dades europees, estatals i autonòmiques i el dret d’accés a la informació. 
En aquesta jornada es va posar en relleu que el dret a la protecció de dades 
personals i el dret d’accés a la informació són drets que cal protegir i que es 
complementen, i que cal atendre els interessos en joc per fer-ne una valora-
ció adequada i intentar trobar l’equilibri entre la transparència dels organis-
mes públics i la privacitat de les persones.

Fruit de les activitats d’aquest grup de treball, per primera vegada en trenta 
anys en una conferència internacional d’autoritats de protecció de dades, 
a la 31a Conferència, les autoritats emmarcades en estats plurinacionals, 
federals i federats van gaudir d’un plafó propi per exposar-hi els seus plan-
tejaments.

Dins del marc de la prevenció, que els darrers anys ha estat l’eix conductor 
de les accions de l’Agència, del model català de protecció de dades, durant 
el 2009 s’ha continuat fent el primer Pla d’auditoria de l’Agència, que tenia 
com a objectiu verificar el grau de compliment del deure d’informació previst 
a l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 
(d’ara endavant, LOPD). D’aquest primer pla podem destacar que s’han ge-
nerat sinergies molt positives, com ara, d’una banda, l’adequació a la LOPD 
abans de la tramesa de l’informe corresponent, i, d’altra banda, que les en-
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titats auditades no només han reflexionat sobre el deure d’informació, sinó 
que també ho han fet sobre el conjunt d’obligacions establertes a la LOPD, i 
s’han adreçat a altres unitats de l’Agència amb l’objectiu de rebre suport en 
un procés d’adequació al conjunt de les obligacions. Podem constatar que 
aquest procés preventiu ens ha permès fer una aproximació a la situació real 
dels tractaments amb relació al compliment de la normativa, apropar-nos a 
les diferents realitats del sector públic català i facilitar l’adequació a la norma-
tiva, la qual cosa ha suposat un coneixement més ampli i una millor garantia 
del dret a la protecció de dades personals.

Vistos els bons resultats parcials obtinguts, el 15 de juny de 2009 es va pre-
sentar el segon Pla d’auditoria, que s’executarà durant l’any 2010. Aquest 
segon pla d’auditoria vol verificar el compliment d’algunes de les mesures 
de seguretat de caràcter organitzatiu previstes al Reglament de desplega-
ment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (d’ara 
endavant, RLOPD), concretament la que obliga el responsable del fitxer o el 
tractament a nomenar un o diversos responsables de seguretat (per als trac-
taments en què les dades requereixen les mesures de nivell mitjà o alt) i la 
que preveu que hi hagi un registre de les incidències que poden afectar les 
dades de caràcter personal incorporades en un fitxer o tractament. Aquest 
pla d’auditoria inclou tractaments automatitzats i no automatitzats.

S’han triat aquestes dues mesures de seguretat perquè s’entén que tenen un 
marcat caràcter preventiu, ja que l’existència d’un responsable de seguretat 
implica que algú té unes obligacions precises pel que fa a la protecció de 
dades personals, i el registre d’incidències permet millorar el tractament de la 
informació en «aprendre» dels errors o en detectar deficiències en les mesu-
res de seguretat implantades.

L’any 2009 hem constatat, en termes generals, un considerable augment en 
les activitats de l’Agència. Respecte de les consultes jurídiques que hem 
rebut, destaca l’increment de consultes d’organismes que gestionen serveis 
públics i que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’emmar-
quen en l’àmbit competencial de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
Aquest fet ha posat en relleu les complexes relacions que s’estableixen entre 
les administracions públiques titulars d’una competència i les entitats priva-
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des a qui s’encarrega la prestació del servei públic, pel que fa al tractament 
de dades, en aspectes com ara la creació del fitxer, el deure d’informació 
en el moment de la recollida de les dades, les cessions de dades o el règim 
sancionador aplicable.

Així, durant l’any 2009 el nombre de sol·licituds d’inscripció de fitxers de da-
des de caràcter personal al Registre de Protecció de Dades de Catalunya 
ha augmentat en el 22 %, sobretot a causa del considerable augment de les 
inscripcions de fitxers de titularitat privada que hi ha hagut.

Podem observar, per segon any consecutiu, un increment significatiu, gai-
rebé del 50 %, pel que fa a l’emissió de dictàmens arran de les consultes 
formulades per les diverses entitats incloses dins l’àmbit competencial de 
l’Agència, com també de les tasques d’assessorament intern.

Durant l’any 2009 s’han informat un total de 36 projectes de disposicions de 
caràcter general, la major part procedents de la Generalitat de Catalunya, 
que fan referència a diversos àmbits. Vist el gran nombre de fitxers que in-
clouen aquestes disposicions, en aquest sentit s’ha recomanat agrupar-los 
d’una manera més sistemàtica. Establir una regulació clara i detallada dels 
fitxers que es creen, es modifiquen o se suprimeixen implica que la informa-
ció que es transmet als ciutadans és més clara i entenedora, de manera que 
s’acompleix la publicitat i la transparència que pretén aconseguir la normati-
va de protecció de dades personals.

Respecte del contingut de les disposicions, cal insistir que s’han de tenir en 
compte la distinció i la concreció de la finalitat i dels usos previstos per al 
fitxer o el tractament de dades.

Encara pel que fa a les disposicions de creació, modificació o supressió de 
fitxers, l’Agència va constatar, els darrers mesos de l’any 2008, un augment 
significatiu en la creació de fitxers de videovigilància, coincidint amb l’apro-
vació de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades 
de caràcter personal mitjançant càmeres amb finalitats de videovigilància. 
Aquest augment s’ha mantingut durant l’any 2009 d’una manera força signifi-
cativa i s’han informat nombrosos fitxers en aquest sentit.
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Entre altres aspectes, la Instrucció preveu que, amb caràcter previ a la crea-
ció del fitxer, s’elabori una memòria en què es concretin les característiques 
del tractament previst i les circumstàncies concurrents. Hem de recordar que 
l’elaboració de la memòria no es vol constituir com una càrrega suplemen-
tària per als responsables dels tractaments, sinó com una reflexió o examen 
previ de ponderació per tal de decidir si, efectivament, s’ha de prendre la 
mesura de videovigilància, i si és així, en quines condicions. Amb relació 
a l’apartat relatiu a la ubicació i el camp de visió de les càmeres l’Agència 
recorda que, en el cas que hi hagi càmeres que incidentalment gravin l’exte-
rior, caldrà indicar sempre si en un radi de 50 metres hi ha centres de salut, 
centres religiosos, de culte, seus de partits polítics o centres educatius als 
quals assisteixin menors.

Enguany, l’Agència ha analitzat, arran de diverses consultes, l’ús de les da-
des biomètriques aplicades al control del compliment de l’horari laboral per 
part dels treballadors, i ha recordat que, també en aquest cas, cal ser es-
pecialment acurat pel que fa al principi de qualitat de les dades establert a 
l’article 4 de la LOPD, així com a la doctrina de la proporcionalitat.

Aquest any 2009 cal destacar, entre els informes relatius a disposicions ge-
nerals, atesa la importància dels àmbits objecte de regulació, l’Avantprojecte 
de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació 
clínica, l’Avantprojecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya, l’Avantprojecte de llei de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i l’Avantprojecte de llei de creació 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball.

Respecte a les qüestions objecte de consulta, es tornen a repetir les que fan 
els regidors municipals pel que fa a l’accés a la informació i, tal com ha pas-
sat en anys anteriors, en aquests casos cal posar en relació el dret d’accés 
específic que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, els atorga per a l’exercici de les funcions que els corresponen, inde-
pendentment que formin part del govern municipal o de l’oposició, i el dret 
a la protecció de dades de caràcter personal. La concurrència de tots dos 
drets fa necessària, especialment, l’aplicació dels principis de qualitat i de 
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finalitat, i requereix ponderar si l’accés a la informació per part dels regidors, 
com a part integrant del consistori, és necessari per al desenvolupament de 
les funcions que el marc normatiu els atribueix. Cal partir de la premissa que, 
tot i que el dret d’accés admet limitacions, aquestes no es poden donar a pri-
ori ni amb caràcter general. L’accés inicialment legítim no habilita per utilitzar 
les dades amb finalitats que difereixin de la finalitat inicialment prevista o que 
no s’hi puguin considerar subsumibles.

Fora de l’àmbit municipal, també s’ha plantejat l’exercici del dret d’accés 
dels diputats pel que fa a informació personal de què disposa l’Adminis-
tració autonòmica. L’anàlisi de la consulta requereix, novament, interpretar 
la norma que habilita la cessió, en aquest cas el Reglament del Parlament 
de Catalunya, en connexió amb la protecció de dades. Malgrat això, tenint 
en compte que en aquest cas es tractava de dades sensibles, incloses en 
expedients de tutela de menors d’edat, es va considerar exigible determinar 
un sistema adequat de codificació o anonimització de la informació previ a 
la cessió.

Respecte de l’exercici de la potestat d’inspecció, al llarg de l’any 2009 hi ha 
hagut un increment espectacular de les denúncies i les reclamacions rebu-
des a l’Agència. El nombre de denúncies i reclamacions ha passat de 117 
l’any 2008 a 219 l’any 2009, és a dir, hi ha hagut un augment percentual de 
gairebé el 100 %. Així doncs, s’ha consolidat la tendència a l’alça que s’ha-
via observat aquests darrers anys amb relació a queixes formulades davant 
l’Agència. Aquest increment obeeix, d’una banda, a una preocupació més 
gran de la ciutadania per la possible vulneració dels seus drets i llibertats, i, 
d’altra banda, al fet que l’Agència s’ha reforçat com a institució de referència, 
a Catalunya, en la defensa d’aquest dret.

Quant a les actuacions d’informació prèvia instruïdes per l’Agència, l’any 
2009 han augmentat quasi el 85 % respecte de l’any anterior. Pel que fa a 
les reclamacions de tutela de drets, hi ha hagut un increment del 52 % amb 
relació a l’any 2008.

En definitiva, la tendència incremental que hi ha hagut des que es va crear 
l’Agència s’ha evidenciat d’una manera molt notable l’any 2009, tant pel que 
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fa a les denúncies com a les reclamacions de tutela interposades. Així doncs, 
convé ressaltar que aquest 2009 ha estat l’any de més creixement en el nom-
bre d’expedients tramitats a l’Àrea d’Inspecció des que es va crear, tant en 
termes absoluts com percentuals.

D’altra banda, cal ressaltar que, fruit de la tendència creixent de les ad-
ministracions públiques a prestar els seus serveis a través d’empreses de 
caràcter mercantil o entitats privades o externalitzar la seva gestió interna, 
més del 10 % de les actuacions d’informació prèvia fan referència a fitxers 
de titularitat privada. Amb relació a aquests fitxers de titularitat privada, en el 
cas que finalment es considerés provada la comissió d’una infracció, caldria 
aplicar-hi el règim sancionador ordinari previst a la LOPD, que implica la 
imposició de la sanció econòmica que correspongui en funció de la gravetat 
de la infracció.

Finalment, s’ha de destacar l’increment de denúncies referides al tractament 
de dades personals recollides amb videocàmeres, el 15 % del total.

Quant al tipus d’infracció que més s’ha imputat, es refereix a la cessió o co-
municació de dades fora dels casos permesos per la llei, i també a les infrac-
cions consistents en la vulneració del deure de secret. El nombre més elevat 
se situa al sector de serveis al ciutadà, i també n’hi ha un nombre significatiu 
al sector de la salut.

La vulneració de les mesures de seguretat és sobretot preocupant si té 
lloc amb relació a dades especialment sensibles, com ara les dades re-
latives a la salut de les persones. Per això les institucions que tracten un 
gran volum de dades d’aquesta naturalesa, com ara els centres hospita-
laris, han de ser especialment escrupoloses a l’hora d’implantar totes i 
cadascuna de les mesures de seguretat exigides reglamentàriament. Cer-
tament, la manca de mesures de seguretat en l’àmbit hospitalari causa 
una alarma tan gran que no és estrany que la qüestió transcendeixi als 
mitjans de comunicació social. Aquest va ser el cas de dos dels procedi-
ments que aquest any ha incoat l’Agència. En tots dos casos es va trobar 
a la via pública documentació que contenia dades relatives a la salut de 
les persones.
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Per tal de reforçar el marc preventiu, l’Agencia Catalana de Protecció de 
Dades va iniciar l’any 2005 un servei de consultoria adreçat als respon-
sables dels fitxers i els tractaments, als encarregats del tractament, i a les 
entitats i les consultores que els assessoren, per dur a terme l’adequació de 
les seves institucions a la normativa de protecció de dades. Aquest servei 
té com a objectiu principal donar un suport continuat en tots els projectes 
d’adequació a la normativa de protecció de dades personals. L’any 2009 
s’han incrementat en el 50 % les peticions adreçades a aquest servei, i els 
ens locals són els que més l’han utilitzat. L’objectiu d’aquest servei és aju-
dar totes les entitats que ho necessitin en els processos d’adequació a la 
normativa de protecció de dades en un sentit ampli i intentar simplificar les 
actuacions sempre dins del respecte al dret fonamental a la protecció de 
dades personals.

D’altra banda, l’Agència també disposa d’un servei d’atenció al públic al qual 
correspon rebre i atendre o canalitzar totes les peticions que es formulen a 
l’Agència per qualsevol dels canals de cara al públic disponibles, és a dir, 
presencial, per escrit (correu postal o fax), per telèfon i per correu electrònic. 
El 2009 es van rebre un total de 3.105 consultes, fet que comporta un aug-
ment de gairebé el 40 % respecte de l’any 2008. Com altres vegades, aquest 
augment de les peticions plantejades reflecteix un coneixement cada cop 
més ampli del dret a la protecció de dades personals i d’una institució que 
vetlla perquè aquest dret es respecti.

Un altre element de difusió del dret i de la institució és el portal de l’Agèn-
cia, que al llarg del 2009 ha registrat una mitjana de 22.336 visites al 
mes, uns 745 visitants diaris, la qual cosa suposa un important increment 
respecte d’anys anteriors. Les planes més consultades del portal al llarg 
del 2009 han estat, a més de la principal, les dedicades al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya, sobretot les destinades a tràmits i in-
formació pràctica per als usuaris. En concret, ha registrat un important vo-
lum de visites la pàgina a través de la qual es pot fer la cerca, mitjançant 
el sistema de consulta en línia, de fitxers de titularitat pública inscrits al 
Registre. També s’ha constatat un accés important a les pàgines de nove-
tats, a les de formació, on consten les activitats i les jornades divulgatives 
que duu a terme l’Agència, a les de normativa, a les pàgines on hi ha els 
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dictàmens, a les de preguntes freqüents i a les destinades al Centre de 
Documentació.

El desenvolupament tecnològic requereix que el sistema jurídic sigui dinàmic 
per evitar que es deformi l’exercici dels drets i per promoure que les mateixes 
tecnologies ofereixin solucions per garantir el control de les persones sobre 
la informació que es refereix a elles. En aquest sentit, cal tornar a destacar 
la indiscutible necessitat d’establir uns estàndards de privacitat i de protec-
ció de dades que garanteixin aquest dret en els intercanvis de dades entre 
països, per tal de superar la fragmentació de les legislacions nacionals. És 
cert que la conjuntura política, social i econòmica pesa cada vegada més en 
el moment d’establir límits als drets, i el dret a la protecció de dades és un 
dels que pot experimentar més ingerències atesa la transcendència que té la 
informació a l’hora de definir polítiques, tant de seguretat pública com eco-
nòmiques, i nous models d’administració pública. És difícil la tasca d’agluti-
nar els principis i els valors dels diferents entorns geogràfics, amb cultures 
i maneres d’entendre la privacitat molt diferents, en funció de les relacions 
que dins de les societats concretes tenen els poder públics, els mercats i els 
mateixos ciutadans.

En definitiva, i per tot el que acabem de dir, la tasca de l’Agencia al llarg de 
l’any 2009 ha estat positiva i eficaç. S’han creat els fonaments d’una cultu-
ra de respecte per la protecció de dades personals. En tot cas, l’hem de 
continuar millorant i perfeccionant tot mantenint les garanties per a la plena 
efectivitat d’aquest dret fonamental. I recollint el concepte ampli de llibertat 
de les Nacions Unides segons el qual no es tracta només de viure sense mi-
sèria, sinó també de viure sense temor, amb dignitat i confiança en la societat 
de la informació que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya volen i es 
mereixen.

Esther Mitjans Perelló
Directora

Agència Catalana de Protecció de Dades
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2.  L’Agència

L’Agència Catalana de Protecció de Dades es va crear per la Llei 5/2002, de 
19 d’abril, publicada al DOGC número 3625, de 29 d’abril de 2002 (en enda-
vant, Llei 5/2002, de 19 d’abril).

Els articles 1 i 2 estableixen la missió de l’Agència i la seva naturalesa jurídi-
ca, de la manera següent:

«Es crea l’autoritat Agència Catalana de Protecció de Dades amb l’objecte 
de vetllar pel respecte dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels 
ciutadans en tot allò que concerneix les operacions fetes mitjançant proces-
sos automatitzats o manuals de dades personals, dins l’àmbit d’actuació que 
aquesta Llei li reconeix, i d’acord amb les competències i funcions que se li 
encomanen.

»L’Agència Catalana de Protecció de Dades és una institució de dret públic, 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment 
dels seus fins, que actua amb objectivitat i plena independència de les admi-
nistracions públiques en l’exercici de les seves funcions.»

I l’article 4.1 estableix les seves competències, que s’especifiquen de la ma-
nera següent:

«Per al compliment de les finalitats que aquesta Llei li assigna i dins del seu 
àmbit d’actuació, corresponen a l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
les competències de registre, control, inspecció, sanció i resolució, i també 
l’adopció de propostes i instruccions.»

Així mateix, a l’article 2.2 s’estableix que:

«L’Agència Catalana de Protecció de Dades es relaciona amb el Govern per 
mitjà del departament que es determini per reglament.»

A l’article 1.2 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Esta-
tut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (en endavant, l’Estatut de 
l’Agència), s’estableix que l’Agència es relaciona amb el Govern per mitjà del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.
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Amb l’aprovació del nou Estatut d’autonomia de Catalunya (en endavant, 
EAC) es reconeix el dret a la protecció de dades personals al màxim nivell 
legislatiu a l’article 31, així com la corresponent distribució competencial, es-
pecificada a l’article 156.

L’Agència va iniciar efectivament les seves actuacions ja fa sis anys, a l’octu-
bre del 2003, i té la seu a l’adreça següent:

Agència Catalana de Protecció de Dades

Llacuna, 166, 7a
08018 Barcelona
Tel. 93 552 78 00
Fax: 93 552 78 30
apdcat@gencat.cat 
www.apd.cat

2.1. La Direcció

A l’article 13 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, s’estableix que la Direcció és un 
òrgan de govern de l’Agència, amb els criteris següents:

«El director o directora de l’Agència Catalana de 
Pro tecció de Dades dirigeix l’Agència, n’exerceix 
la representació i té atribuïdes les funcions que per 
reglament es determinin. És nomenat pel Govern, a 
proposta dels membres del Consell Assessor sobre 
Protecció de Dades de Catalunya, per un període de 
quatre anys, i pot ser renovat.

»El director o directora de l’Agència exerceix les se-
ves funcions amb plena independència i objectivitat 
sense subjecció a cap mandat imperatiu ni a ins-
trucció. Tanmateix, ha d’escoltar les propostes que 
li faci el Consell Assessor relatives a l’exercici de 
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les seves funcions, i en el supòsit que no les tingui en compte ho ha de 
motivar.»

La directora actual és la Dra. Esther Mitjans i Perelló.

2.2.  El Consell Assessor de Protecció de Dades 
de Catalunya

La Llei 5/2002, de 19 d’abril, preveu com a òrgan amb funcions d’assessora-
ment del director o directora el Consell Assessor de Protecció de Dades de 
Catalunya.

El Consell Assessor és un òrgan d’àmplia representació que disposa de les 
funcions de consulta, fixació de criteris i estudi, funcions que es concreten 
als articles 21 a 23 de l’Estatut de l’Agència. El Consell també té les funcions 
d’aprovació de la plantilla del personal de l’Agència, així com d’aprovació de 
la memòria anual de l’Agència.

Pel que fa a la composició del Consell Assessor, els membres són desig-
nats per cadascuna de les institucions enumerades a l’article 14.2 de la 
Llei 5/2002, de 19 d’abril, seguint el procediment establert a l’article es-
mentat. 

El president o presidenta del Consell Assessor és nomenat pel president o 
presidenta de la Generalitat a proposta del conseller o consellera de Gover-
nació i Administracions Públiques, entre una terna presentada pel Consell 
Assessor entre els seus membres.

La composició actual del Consell Assessor és la següent:

Vocals designats pel Parlament:

Sr. Enric Colet i Petit

Sr. Josep Oriol Ferran i Riera

Sr. Lluís Sanz i Marco
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Representants de l’Administració de la Generalitat, designats pel Govern:

Sra. M. Teresa Aragonés i Perales

Sr. Joan Guanyabens i Calvet

Sr. Josep Cruanyes i Tor, actualment president del Consell Assessor

Representants de l’Administració local de Catalunya, proposats per les enti-
tats associatives d’ens locals:

Sra. Ángela Acín Ferrer

Sr. Ramon Ferrer i Mormeneo

Persona experta en l’àmbit dels drets fonamentals, proposada pel Consell 
Interuniversitari de Catalunya:

Sra. Anna Sánchez i Urrutia

Persona experta en informàtica, proposada pel Consell Interuniversitari de 
Catalunya:

Sr. Remo Suppi i Boldrito

Vocal en representació de l’Institut d’Estudis Catalans:

Josep Amat i Girbau

Vocal en representació dels consumidors i usuaris, proposat per les organit-
zacions de consumidors més representatives:

Sra. Montserrat Torrent i Robledo

La directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya:

Sra. Anna Ventura i Estalella



L’Agència

25

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2009

2.3. Organigrama i plantilla de personal

Estructura

Al capítol V de l’Estatut de l’Agència s’estableix la seva estructura a les 
 àrees de Secretaria General, Assessoria Jurídica, Inspecció i Registre de 
Protecció de Dades. No obstant això, ha estat necessari crear la Coordinació 
 d’Auditoria i Seguretat de la Informació. Per tot això, l’organigrama actual de 
l’Agència és el següent:

Direcció 
Esther Mitjans i Perelló

Secretaria General
M. Mar Valverde López (fins al 22/11/2009)
Jordi Ferreres Jovaní (des del 23/11/2009)

Assessoria Jurídica
Santiago Farré Tous

Àrea d’Inspecció
Carles San José Amat

Àrea del Registre de Protecció Dades
Jordi Ferreres Jovaní

Coordinació d’Auditoria i Seguretat  
de la Informació
Ramon Martín Miralles López
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Secretaria General

A l’article 17 de l’Estatut de l’Agència es recullen les funcions de la Secre-
taria General. Correspon a aquesta unitat la gestió dels recursos humans 
de l’Agència, és a dir, l’ordenació de la plantilla i l’actualització de la rela-
ció de llocs de treball, la provisió d’aquests llocs, la proposta de mesures 
que permetin adequar els efectius a les necessitats de l’Agència, l’elabora-
ció de plans de formació adreçats al personal de l’Agència i la prevenció de 
riscos laborals.

Se li atribueix, també, la gestió dels recursos materials adscrits a l’Agència, 
que comprèn l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost i el control de la 
despesa corresponent, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contracta-
ció administrativa. També correspon a la Secretaria General l’organització 
dels serveis generals de suport logístic i la coordinació de les actuacions en 
l’àmbit dels sistemes d’informació, això darrer en col·laboració amb la Coor-
dinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació. A més, aquesta unitat té a 
càrrec seu el Centre de Documentació i les activitats de difusió i divulgació 
que l’Agència duu a terme en matèria de protecció de dades, així com l’ela-
boració de la memòria anual.

Assessoria Jurídica

L’Assessoria Jurídica es configura d’acord amb el que estableix l’article 18 
de l’Estatut de l’Agència. Correspon a aquesta unitat l’assessorament en 
matèria jurídica i la funció d’analitzar i emetre informes sobre la protecció 
de dades de caràcter personal amb relació a disposicions normatives pen-
dents d’aprovació. Aquesta funció és preceptiva quan es tracta de propos-
tes normatives de la Generalitat. Amb relació a les propostes de regulació 
d’altres organismes públics, s’emeten els informes quan els sol·liciten les 
entitats interessades. Així mateix, els informes emesos valoren els aspectes 
de les disposicions que tenen incidència en la protecció de dades de ca-
ràcter personal.
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Àrea d’Inspecció

L’Agència Catalana de Protecció de Dades exerceix les potestats inspecto-
res que li atribueix l’article 8 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, a través de l’Àrea 
d’Inspecció, a fi d’acomplir l’objectiu de vetllar per l’aplicació de la normati-
va reguladora als tractaments dels fitxers que contenen dades de caràcter 
personal. La funció de control exercida per l’Agència també persegueix que 
l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels ciuta-
dans davant les entitats compreses en l’àmbit d’actuació de l’Agència sigui 
efectiu.

L’Àrea d’Inspecció té les funcions de verificar els sistemes informàtics que 
continguin dades de caràcter personal, sol·licitar la presentació o tramesa de 
documents i de dades i tramitar els procediments sancionadors i els expe-
dients de tutela de drets. Per poder dur a terme les auditories dels sistemes 
informàtics, el personal de l’Agència que porta a terme les inspeccions pot 
accedir als locals on estiguin instal·lats els equips físics i lògics utilitzats o al 
lloc on es trobin els documents i les dades personals, d’acord amb el que 
preveu l’article 20.4 de l’Estatut de l’Agència.

L’Àrea del Registre de Protecció de Dades

El Registre de Protecció de Dades de Catalunya és un òrgan integrat a l’Agèn-
cia Catalana de Protecció de Dades creat per l’apartat primer de l’article 15 
de la Llei 5/2002, de 19 d’abril. S’han d’inscriure en aquest registre els fitxers i 
els codis tipus corresponents a tots els òrgans, organismes i entitats vinculats 
o dependents de les institucions públiques de Catalunya, de l’Administració 
de la Generalitat, dels ens locals de Catalunya, de les universitats de Cata-
lunya i de les corporacions de dret públic que exerceixin les seves funcions 
exclusivament a Catalunya que, d’acord amb l’article 156 de l’EAC, formen 
part de l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

També s’aplica a les persones físiques o jurídiques que, en funció de qual-
sevol conveni, contracte o disposició normativa, gestionin serveis públics o 
exerceixin funcions públiques, sempre que en aquest darrer cas el tracta-
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ment es faci a Catalunya i sigui amb relació a matèries de la competència de 
la Generalitat de Catalunya o dels ens locals de Catalunya.

Així mateix, l’article 7.1 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, defineix la finalitat 
que justifica l’existència del Registre quan estableix que qualsevol persona 
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 responsa-
bles dels tractaments esmentats, mitjançant consulta gratuïta al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya.

D’acord amb l’article 19 de l’Estatut de l’Agència, les funcions de l’Àrea del 
Registre de Protecció de Dades són les següents:

a)  Instruir els expedients d’inscripció dels fitxers i dels codis a què fa refe-
rència 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 con-

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

D’acord amb l’article 15.4 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, el Registre de Pro-
tecció de Dades de Catalunya ha d’establir els acords de cooperació neces-
saris amb el Registre General de Protecció de Dades, a l’efecte d’integrar la 
informació registral i de mantenir-la actualitzada.

Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació

De manera global, la funció de la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la 
Informació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades és donar suport de 
caràcter tecnològic a la Direcció i a les àrees, als projectes i les iniciatives 
de l’Agència, amb un èmfasi especial en les activitats vinculades a les fun-
cions d’inspecció, que necessiten de manera directa un suport especialitzat 
en auditoria de sistemes d’informació i de seguretat de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), perquè es pugui analitzar i valorar, des de 
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la perspectiva tècnica, l’eficàcia de les mesures de seguretat implantades en 
els tractaments de dades personals objecte d’investigació. 

De manera específica, té com a responsabilitat l’execució dels programes 
d’auditoria. L’objectiu d’aquests programes és la verificació sectorial i d’ofici 
de tractaments de dades de caràcter personal, amb la finalitat de valorar el 
nivell d’adequació a la normativa i, si escau, recomanar o ordenar les mesu-
res correctores adients. 

El suport de caràcter tecnològic s’ha desenvolupat en tres direccions, ca-
dascuna amb uns objectius propis, però amb el denominador comú d’apor-
tar un criteri tecnològic sòlid a totes i cadascuna de les actuacions de 
l’Agència.

a)  Els projectes considerats «de consum intern». Com qualsevol organitza-
ció, l’Agència necessita instruments i eines de tipus tecnològic per ser 
més eficaç i eficient en l’execució de les activitats que són de la seva 
competència; per tant, ha de dur a terme actuacions de tipus tecnològic 
que impliquen la implantació d’infraestructures i sistemes d’ús intern. 
Aquest conjunt d’actuacions s’engloba en un pla d’actuació de les TIC 
de l’Agència que es detalla més endavant. 

b)  El suport a la funció inspectora. El marc normatiu d’aplicació als trac-
taments de dades personals implica l’aplicació i el compliment d’uns 
principis de caràcter eminentment jurídic, al quals cal afegir la implan-
tació de mesures de seguretat, tant de caràcter tècnic com organitzatiu, 
orientades a protegir la informació i els tractaments. Aquestes implan-
tacions s’han d’analitzar i valorar, tant per verificar-ne l’existència com 
l’eficàcia.

  Per tant, la funció d’auditoria de sistemes d’informació és fonamental no 
tan sols per determinar el nivell d’infracció comès, sinó també per apor-
tar, en les resolucions dels expedients de l’Agència, les recomanacions i 
les adaptacions, precises i proporcionades, que pot exigir el tractament 
objecte d’inspecció o de procediment sancionador. 

c)   Les activitats de projecció externa. En aquest cas es tracta d’actuacions 
vinculades a la participació en grups de treball i esdeveniments de con-
tingut tecnològic, com ara fòrums, jornades, seminaris, etc.
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Plantilla de personal

L’Estatut de l’Agència estableix que l’aprovació de la plantilla del personal 
correspon al Consell Assessor de Protecció de Dades. En aquest sentit, la 
plantilla de l’Agència, aprovada pel Consell Assessor de Protecció de Dades 
el dia 21 de juliol de 2003, a la sessió 2/2003, i ampliada a la sessió 3/2007 
de 12 de juny de 2007, queda configurada de la manera següent:

PLANTILLA DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
TITULACIÓ

TOTAL A B C D
Alts càrrecs  1  1 — — —
Personal funcionari 25 20 1 4 —
Personal laboral 12  8 1 2 1
Total 38 29 2 6 1

2.4. Recursos econòmics

En compliment del que preveu l’article 11.2 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, 
l’Agència va elaborar i aprovar el seu avantprojecte de pressupost per al 
2009, que es va enviar al Govern perquè l’integrés, en una secció específica, 
en els pressupostos de la Generalitat.

PRESSUPOST DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2009
CAPÍTOL PRESSUPOSTAT

Capítol I 2.115.242,61
Capítol II 1.217.107,69
Capítol IV 99.000,00
Capítol VI 279.548,10
Total 3.710.898,40

Imports expressats en euros 

Així mateix, d’acord amb la Llei 5/2002, de 19 d’abril, l’Agència està sotmesa 
al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i al règim de 
comptabilitat pública. 
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3.  Memòria d’actuacions

3.1. Sessions del Consell Assessor

A continuació es resumeixen els continguts més destacables de les conside-
racions i els acords manifestats a les sessions que s’han desenvolupat durant 
l’any 2009. 

Pel que fa a les sessions del Consell Assessor d’enguany, cal destacar espe-
cialment les intervencions de diversos membres de l’Agència, en concret de 
la secretària general, així com del cap de l’Àrea del Registre de Protecció 
de Dades i del cap de l’Àrea d’Inspecció. Aquestes intervencions, amb re-
lació a l’actuació de les diverses àrees esmentades, han permès al Consell 
Assessor establir un debat i un diàleg directe amb els seus respectius res-
ponsables per tal de conèixer amb detall el funcionament i el treball realitzat 
des d’aquestes àrees.

Vint-i-sisena sessió, celebrada el 31 de març de 2009

En aquesta primera sessió de l’any 2009, la Sra. M. Teresa Aragonés, membre 
del Consell Assessor, va presentar el model català d’administració electrònica. 
L’ús de les TIC suposa transformar la manera com s’ofereixen els serveis pú-
blics als ciutadans, i també una transformació de la relació amb aquests i de 
la mateixa organització. Es constata que un model d’Administració pública ba-
sat en l’ús de les TIC, en canvis organitzatius i jurídics, pot millorar l’eficiència 
interna, la transparència i l’accessibilitat. Amb aquest objectiu es presenten i 
es comenten diverses actuacions i projectes que són objecte d’atenció i de-
bat al Consell. En síntesi, es debaten qüestions com ara el contingut de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
la finestreta única o la Directiva Europea de Serveis, i les diverses implicacions 
que tenen en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

A la mateixa sessió, la directora presenta l’esborrany de la memòria del 2008 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que s’aprova en aquesta ses-
sió del Consell. Es debat sobre el seu contingut relacionat amb l’àmbit d’ac-
tuació de l’Agència, en concret amb la tasca duta a terme des de les diverses 
àrees de l’Agència. 
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Vint-i-setena sessió, celebrada el 2 de juny de 2009

En aquesta sessió, el Sr. Jordi Ferreres, cap de l’Àrea del Registre de Protec-
ció de Dades, informa el Consell Assessor, entre altres qüestions, sobre la 
situació de la inscripció de fitxers del Padró municipal d’habitants dels ajun-
taments i l’estat de tramitació d’aquests fitxers a Catalunya. En síntesi, ex-
plica el percentatge de fitxers del padró municipal inscrits pels ajuntaments 
catalans. Se sotmet a la consideració del Consell el contingut de la carta que 
s’enviarà als ajuntaments per promoure la inscripció d’aquest fitxer. S’obre 
un debat sobre la qüestió, en què el Consell Assessor constata la necessitat 
d’inscriure aquests fitxers, així com la procedència de col·laborar amb els 
ajuntaments amb relació a la creació i la inscripció d’aquest i altres fitxers.

En aquesta mateixa sessió, el president informa el Consell Assessor sobre 
l’estat de la tramitació de l’avantprojecte de Llei de l’Autoritat de Protecció de 
Dades de Catalunya, així com sobre el calendari de renovació dels òrgans 
de l’Agència. S’acorda convocar una reunió extraordinària del Consell per 
tal de valorar la situació del mandat de la Direcció de l’Agència en el moment 
actual, ateses les previsions de l’EAC i de l’avantprojecte de llei esmentat. 
Respecte d’aquest, s’obre un debat en el qual es valoren les implicacions de 
la futura normativa reguladora de l’Agència.

Vint-i-vuitena sessió (extraordinària) del Consell Assessor,  
celebrada el 2 de juliol de 2009

Aquesta sessió se centra, d’una manera monogràfica, en diverses qüestions 
relatives al procés de renovació de la Direcció de l’Agència Catalana de Pro-
tecció de Dades, atès el que disposa l’EAC, actualment vigent, que crea l’Au-
toritat de Protecció de Dades, amb designació parlamentària. Es debat sobre 
la possibilitat que la vigència de la Llei 5/2002 hagi quedat condicionada per 
les previsions de l’EAC sobre la possible antiestatutarietat sobrevinguda, i 
sobre la designació parlamentària de la nova autoritat de protecció de dades, 
en atenció a les previsions de l’EAC. En concret, es debat si es pot dur a ter-
me el procés de renovació de la Direcció de l’Agència sobre la base del que 
disposa la Llei 5/2002, o bé si la designació s’ha de fer per via parlamentària, 
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en aplicació del que disposa l’EAC, i quina ha de ser la posició del Consell 
sobre aquesta qüestió. 

A l’espera de la tramitació parlamentària de l’avantprojecte de Llei, el Consell 
Assessor pren l’acord següent:

«El Consell Assessor, reunit en sessió extraordinària de 2 de juliol de 2009, 
vist el marc normatiu aplicable a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, 
i tenint en compte les previsions de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (ar-
ticle 31 i 156.d, i disposició transitòria primera), que modifica el sistema de 
designació de la direcció de l’Agència,

»ACORDA:

»1. Posar-se a la disposició del Parlament de Catalunya.

»2.  No iniciar el procés formal de proposta de la nova direcció fins que el 
Parlament estableixi el nou procediment.

»3.  Mentre no té lloc la provisió del càrrec de la Direcció de l’Agència Ca-
talana de Protecció de Dades, el Consell Assessor considera adient 
que, per tal d’assegurar la continuïtat de la institució i la tutela dels drets 
que garanteix, l’actual directora, la Dra. Esther Mitjans i Perelló, conti-
nuï exercint les seves funcions, sempre sotmetent-ho al bon criteri del 
Parlament.»

El Consell Assessor acorda trametre l’escrit al president del Parlament i in-
formar-ne el Govern a través del conseller de Governació i Administracions 
Públiques. 

Vint-i-novena sessió, celebrada el 8 de setembre de 2009

En aquesta sessió el president informa el Consell sobre el curs de l’acord 
pres a la sessió anterior relatiu a la renovació de la Direcció de l’Agència que 
s’ha adreçat al Parlament i, en conseqüència, el Consell Assessor es ratifica 
en l’acord esmentat i s’acorda trametre al Govern aquest parer.

A banda d’aquesta qüestió, el Consell debat diverses previsions contingudes 
a l’avantprojecte de Llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, 
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principalment els sistemes d’elecció i de cessament del director o directora 
de l’Autoritat.

En aquesta sessió, la Sra. Mar Valverde, secretària general de l’Agència Ca-
talana de Protecció de Dades, intervé per explicar al Consell diverses qües-
tions relacionades amb el disseny i els continguts de la memòria anual de 
l’Agència. Explica la informació que es dóna actualment, i els darrers anys, 
de manera associada a les diferents àrees i actuacions de l’Agència, i de-
talla una relació dels principals indicadors que s’inclouen actualment a la 
memòria. S’obre un debat, a partir de la intervenció de la secretària general, 
respecte de la possibilitat d’incloure en el futur altres indicadors a la memòria 
anual de l’Agència.

En la seva intervenció, la directora destaca la possibilitat de consultar dictà-
mens i informació diversa sobre les actuacions de l’Agència al web, i destaca 
l’augment molt significatiu de dictàmens i informes elaborats, així com de 
procediments sancionadors incoats i tuteles rebudes, i també de consultes 
fetes a través dels serveis d’atenció al públic. També destaca l’apropament 
de l’Agència a les entitats locals per aclarir recomanacions i recordar el com-
pliment de la normativa de protecció de dades, i que arran d’aquest apropa-
ment augmenta la sol·licitud d’assessorament.

Es destaca, finalment, que el dia 8 de juliol va tenir lloc la compareixença de 
la directora al Parlament, durant el curs de la qual es va felicitar l’Agència 
per la tasca feta i per la consolidació de la institució.

Trentena sessió, celebrada l’1 de desembre de 2009

En aquesta sessió el Sr. Carles San José, cap de l’Àrea d’Inspecció de l’Agèn-
cia Catalana de Protecció de Dades, intervé per tal de comunicar al Consell 
Assessor diverses qüestions rellevants relatives a l’activitat d’aquesta àrea. 
En síntesi, es presenta l’estadística d’actuació de l’Àrea els darrers tres anys, 
i es dóna informació al Consell sobre els procediments tramitats i respecte 
de l’evolució de l’activitat de l’Àrea, en què destaca un increment substan-
cial de reclamacions de tutela i denúncies i actuacions d’ofici.
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S’explica la distribució de competències entre l’Agència Catalana i l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, a la qual es traslladen, quan escau, els 
afers pertinents. S’obre un debat sobre els temes que són objecte de més de-
núncies, com ara la videovigilància i el tractament de dades de salut, i sobre 
les administracions afectades. 

La directora puntualitza que després d’una inspecció moltes institucions ade-
qüen el tractament de dades, i que l’Agència fa sempre una labor preventiva, 
no només inspectora. Es posa en relleu que hi ha un protocol d’actuació a 
l’Àrea d’Inspecció per evitar que hi hagi qualsevol dubte d’arbitrarietat en les 
intervencions de l’Agència. 

Pel que fa al funcionament de l’Agència, la directora informa el Consell que 
la Sra. Mar Valverde, secretària general de l’Agència, ha cessat, i que el Sr. 
Jordi Ferreres, cap de l’Àrea del Registre de Protecció de Dades, assumeix 
les funcions de secretari general (per acumulació de funcions).

La directora informa també que al setembre, des de la Coordinació d’Au-
ditoria i Seguretat de la Informació de l’Agència, es va iniciar el segon Pla 
d’auditoria per verificar mesures de seguretat. 

Respecte de la 31a Conferència Internacional, celebrada al mes de novem-
bre a Madrid, destaca l’elaboració dels estàndards internacionals sobre 
protecció de dades i privacitat, i també que l’Agència va preparar el plafó 
d’agències subestatals o federades i hi va participar activament, seguint el 
camí iniciat a la Conferència de Mont-real el 2007. En aquest sentit, destaca 
que el grup de treball d’autoritats subestatals o federades té una clara volun-
tat de continuar el treball iniciat el 2006 i formalitzat a Mont-real.

3.2. La funció d’assessorament jurídic i de consultoria

3.2.1. La funció d’assessorament jurídic

Aquesta funció l’exerceix l’Assessoria Jurídica de l’Agència. L’Assessoria Ju-
rídica emet informes amb caràcter preceptiu sobre les disposicions en ma-
tèria de protecció de dades de caràcter personal, participa en l’emissió de 
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dictàmens sobre les consultes trameses des de les entitats que formen part 
de l’àmbit de competència de l’Agència, elabora estudis, exerceix la funció 
d’assessorament legal respecte dels expedients tramitats per les altres uni-
tats de l’Agència i assumeix les funcions de representació i defensa davant 
els jutjats i els tribunals.

tasques assessoria jurídica
ANY

AcumulAt 2005 2006 2007 2008 2009 AcumulAt 2009
Informes sobre disposicions 23 11 25 35 36 130
Dictàmens de consultes formals 30 20 15 21 51 137
Estudis 19 26 12 15 10 82
Informes interns 18 32 12 66 71 199
Projectes disposicions 3 2 5
Recursos contenciosos 5 4 2 11
Recursos administratius 1 3 5 15 19 43
total 91 92 74 159 191 607

distribució assumptes assessoria jurídica
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Una anàlisi estrictament quantitativa d’aquestes dades permet observar un 
increment significatiu, de més del 50 %, dels dictàmens emesos arran de les 
consultes formulades per les diverses entitats incloses dins l’àmbit compe-
tencial de l’Agència, com també, encara que en un grau més petit, de les tas-
ques d’assessorament intern (que inclouen tant informes com assessorament 
jurídic als expedients de l’Àrea d’Inspecció) vinculades a l’activitat creixent 
de les altres àrees de l’Agència, sobretot l’Àrea d’Inspecció i la Secretaria 
General. 

A continuació s’exposen algunes de les consideracions més rellevants for-
mulades als apartats d’informes sobre disposicions generals i als dictàmens 
sobre consultes adreçades a la directora de l’Agència, com també la tramita-
ció de recursos, les funcions de representació i defensa de l’Agència davant 
els jutjats i els tribunals, la coordinació del grup d’anàlisi jurídica i normativa 
de les diverses agències de protecció de dades i, d’una manera especial, 
l’elaboració de diversos projectes de disposicions.

Pel que fa al contingut concret dels dictàmens, als annexos d’aquesta me-
mòria es pot consultar el text dels diferents dictàmens elaborats, si bé s’ha 
de fer notar que algunes parts del text s’han modificat o suprimit per tal de 
preservar la confidencialitat de les consultes.

3.2.1.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general

Una de les funcions de l’Agència Catalana de Protecció de Dades és emetre 
un informe preceptiu sobre els projectes de disposicions de caràcter general 
de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de dades, tal com es 
desprèn de l’article 5.1.j de la Llei 5/2002, de 19 d’abril. Pel que fa a les altres 
administracions públiques de l’àmbit de Catalunya, si bé l’informe de l’Agèn-
cia no és preceptiu, quan s’hi adrecen i el demanen, també s’emet. 

L’Estatut de l’Agència concreta a l’article 15.1.f que correspon a la directora 
de l’Agència emetre informe, amb caràcter preceptiu, sobre els avantprojec-
tes de llei, els projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en 
virtut de delegació legislativa i els projectes de reglaments o disposicions 
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de caràcter general que afectin la protecció de dades de caràcter personal. 
En aquests casos, els informes de l’Agència valoren únicament el contingut 
de la norma des de la perspectiva de la normativa en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. 

Aquest mateix precepte disposa que els informes seran sol·licitats pel Go-
vern, per mitjà del secretari o la secretària del Govern o pels consellers o les 
conselleres competents per raó de la matèria. En termes generals, és perti-
nent indicar que, en alguns casos, la petició d’informe no ha estat cursada 
per l’òrgan competent, sinó pel càrrec o la unitat directament interessada a 
sol·licitar l’informe. Tot i així, i sense deixar de fer constar aquesta circumstàn-
cia, s’ha emès l’informe pertinent. 

Durant l’any 2009 s’han informat un total de 36 projectes de disposicions de 
caràcter general, la major part procedents de la Generalitat de Catalunya, 
que fan referència a diversos àmbits:

projectes de disposicioNs GeNeraLs aNaLitZats duraNt L’aNY 2009
Instrucció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre publicació de dades personals en butlletins i diaris oficials a 
Internet.
Projecte de decret pel qual es regula el Registre oficial de professionals de l’esport.
Projecte d’ordre d’aprovació de les aplicacions de conciliacions per a l’automatització dels expedients de conciliació adminis-
trativa prèvia a la via judicial laboral.
Avantprojecte de llei reguladora de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en l’àmbit de 
l’administració agrària.
Projecte de decret pel qual es regula el fitxer de dades personals del Registre d’homologació d’agents immobiliaris.
Projecte de decret pel qual es regulen els registres públics de professionals sanitaris i es crea el Registre de professionals 
sanitaris de catalunya.
Avantprojecte de llei de creació de l’Agència catalana d’Inspecció de treball.
Avantprojecte de llei de modificació de la llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.
Proposta d’ordre per la qual es crea el fitxer de dades personals del club Dixit, en l’àmbit competencial del Departament 
d’Acció Social i ciutadania.
Projecte d’ordre de regulació de fitxers de dades personals en l’àmbit del Departament de Salut.
Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de resolució extrajudicial de conflictes del consell Superior de la coope-
ració.
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Projecte d’ordre pel qual es modifica l’Ordre JuS/3/2009, per la qual s’actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades 
personals gestionats pel Departament de Justícia.
Avantprojecte de decret pel qual es regula el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de catalunya.
Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre mAH/272/2006, de 18 de maig, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que 
contenen dades personals gestionats pel Departament de medi Ambient i Habitatge i les entitats adscrites.
Resolució de creació de diversos fitxers automatitzats de dades personals gestionats per la Sindicatura de comptes.
Projecte de decret pel qual es regula l’aplicació de la llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treballador autònom de 
catalunya.
Projecte d’ordre de creació de fitxers del Departament d’Innovació, universitats i Empresa.
Projecte de decret d’ordenació d’ensenyaments del primer cicle d’educació infantil.
Proposta d’ordre per la qual es crea un fitxer de dades personals de «control de presència» del Departament de la Presidèn-
cia.
Projecte d’ordre pel qual es crea un fitxer de dades personals que s’anomena Persones participants en els procediments de 
selecció per a la provisió temporal de llocs de treball, del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Projecte d’ordre pel qual es determinen els procediments i els documents i els requisits formals del procés d’avaluació del 
segon cicle d’educació infantil. 
Projecte d’ordre de creació i supressió de fitxers automatitzats que contenen dades personals en l’àmbit del Servei d’Ocupació 
de catalunya.
Proposta d’ordre per la qual s’actualitzen els fitxers del Departament de la Vicepresidència.
Projecte d’ordre pel qual es crea el fitxer anomenat Directori de personal, del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació.
Projecte d’ordre pel qual es crea el fitxer anomenat Dades mèdiques de vigilància de la salut, del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació.
Projecte de decret d’organització i funcionament del centre d’Estudis d’Opinió i del Registre d’estudis d’opinió.
Resolució per la qual s’aprova la creació de fitxers de dades personal del consorci turisme de catalunya.
Projecte d’ordre de creació, modificació i supressió dels fitxers de dades personals existents al Departament d’Economia i 
Finances.
Resolució del Síndic de Greuges de creació del fitxer Registre de visites i modificació del fitxer Gestió de recursos humans.
Projecte de decret del Registre administratiu de contractes de conreu.
Projecte de llei sobre participació de la Generalitat de catalunya en diferents institucions i organismes de l’Estat.
Avantprojecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de catalunya.
Projecte de decret de regulació de la instal·lació de dispositius de videovigilància a les dependències policials de la Generalitat 
de catalunya.
Proposta d’ordre de creació i supressió de fitxers que contenen dades personals del Departament de treball.
Avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de catalunya.
Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de catalunya i es regula la producció 
i la gestió dels residus i el cànon sobre disposició de residus.
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tipus de projectes aNaLitZats

Decrets, 11

Altres, 4

Lleis, 6

Ordres, 15

A diferència d’anys anteriors, els informes sobre disposicions emesos per 
l’Agència durant l’any 2009 no s’han referit principalment a disposicions de 
regulació de matèries que, d’una manera més o menys directa, afecten la 
protecció de dades personals. Enguany, aquests informes s’han equiparat 
en nombre als emesos amb relació a normes de creació, modificació o su-
pressió de fitxers o tractaments que contenen dades de caràcter personal. 
Tot i així, cal puntualitzar que el nombre de sol·licituds d’informe d’aquests 
projectes, comparativament amb altres anys, no ha disminuït, i que, d’altra 
banda, alguns dels projectes analitzats, com ara l’Avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, 
l’Avantprojecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalu-
nya i l’Avantprojecte de llei de règim jurídic i procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya, tenen una transcendència especial pel que fa 
a la protecció de dades.

Quant a les propostes de disposicions de creació, modificació o supressió 
de fitxers o tractaments de dades personals que han estat informades durant 
l’any 2009 per l’Agència, s’ha constatat que, sovint, regulen un gran nombre 
de fitxers. En aquest sentit, l’Agència ha valorat positivament que s’hagi optat 
per fer una classificació dels fitxers en annexos diferenciats en funció de si 
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aquests fitxers són de nova creació, es modifiquen o se suprimeixen. Tot i 
així, per tal de millorar la comprensió de la disposició, l’Agència recomana 
numerar-los a la part dispositiva, amb la indicació del nombre de fitxers que 
es creen, es modifiquen o se suprimeixen en cada cas. En aquest sentit, 
proposa utilitzar llistes que permetin situar-los més ràpidament dins l’annex 
corresponent. En altres casos, l’Agència ha constatat que els fitxers sota res-
ponsabilitat d’una mateixa unitat o servei es troben dispersos als annexos de 
la disposició segons si aquests són creats, modificats o suprimits. En aquest 
sentit, ha recomanat agrupar-los d’una manera més sistemàtica i ajustada a 
l’esquema que es deriva de la LOPD, i ha suggerit incloure una referència 
completa de tots els fitxers seguint el criteri de la responsabilitat de l’òrgan 
que tractarà les dades personals que pugui ser coneguda pel ciutadà o per 
la persona afectada. D’altra banda, en el cas concret de disposicions que 
regulen modificacions de fitxers, l’Agència ha constatat que de vegades s’in-
clouen els fitxers en l’annex corresponent, però amb la indicació únicament 
dels apartats del fitxer en qüestió que experimenten modificacions. En aquest 
sentit, l’Agència recomana aprofitar l’annex de la disposició per incloure-hi 
tots els apartats del fitxer. L’Agència insisteix a recordar que establir una re-
gulació clara i detallada dels fitxers que es creen, es modifiquen o se supri-
meixen implica que la informació que es transmet als ciutadans és més clara 
i entenedora, de manera que s’acompleix així la publicitat i la transparència 
que pretén aconseguir la normativa en protecció de dades personals amb la 
creació, la modificació o la supressió de fitxers per mitjà d’una disposició de 
caràcter general i la seva posterior publicació al DOGC. 

Pel que fa al contingut dels fitxers regulats a les propostes de disposicions de 
creació, modificació o supressió de fitxers o tractaments, als seus informes 
l’Agència examina si aquest contingut s’adequa al que disposa l’article 20 
de la LOPD. Deixant de banda que en cada cas es posen de manifest de-
terminades qüestions específiques dels casos analitzats, relatives sempre a 
la protecció de dades personals, hi ha diverses consideracions que figuren 
d’una manera constant en aquests informes de l’Agència. Aquestes consi-
deracions fan referència a la determinació clara dels usos dels fitxers, a la 
classificació de les dades utilitzant la terminologia de la LOPD, a les cessions 
de dades i als nivells de seguretat. Les consideracions que ha fet l’Agència 
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relatives a aquestes qüestions coincideixen amb les fetes anys anteriors, a 
les quals ens remetem, sense deixar d’insistir que cal tenir-les en compte, 
sobretot pel que fa a la distinció i la concreció necessàries de la finalitat i els 
usos previstos per al fitxer o el tractament de dades. En aquest sentit, l’Agèn-
cia proposa tenir en compte, com a orientació, la classificació de les finalitats 
i els usos que se segueix al formulari de notificació de fitxers al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya, disponible al web de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades (www.apd.cat).

D’altra banda, l’Agència també examina el contingut de les propostes de dis-
posicions de creació, modificació o supressió de fitxers o tractaments tenint 
en compte les especificitats que introdueix l’article 54 de l’RLOPD. En aquest 
sentit, l’RLOPD exigeix que també s’hi inclogui la procedència de les dades 
personals (article 54.1.b), el sistema de tractament utilitzat en l’organització 
(article 54.1.c), els destinataris o les categories de destinataris pel que fa 
a les comunicacions de dades previstes (article 54.1.d) i la indicació dels 
països de destinació de les dades en el cas que tinguin lloc transferències 
internacionals de dades (article 54.1.e). 

En la major part dels casos, l’Agència ha constatat que la informació exigida per 
l’RLOPD continua sense incloure’s a les disposicions de creació o modificació 
de fitxers o tractaments. Per aquest motiu, s’han formulat als informes diverses 
consideracions en aquest sentit, ja apuntades l’any 2008, però, atesa la seva 
importància, cal continuar insistint en la necessitat de tenir-les en compte. 

Pel que fa a la necessitat d’incloure la procedència de les dades personals, 
l’Agència ha constatat que sovint només es fa referència al procediment de 
recollida de les dades personals, però ben poques vegades es dóna infor-
mació relacionada amb la seva procedència (és a dir, si les dades personals 
provenen de la mateixa persona interessada, del seu representant, si són 
dades en poder d’altres administracions públiques, etc.). En altres casos, es 
dóna la situació inversa; és a dir, es proporciona informació pel que fa a la 
procedència de les dades personals però no es fa cap referència al procedi-
ment de recollida (és a dir, si les dades personals es recullen a través d’en-
questes, entrevistes, formularis, transmissió electrònica, etc.). S’ha constatat 
que sovint no es dóna informació sobre tots dos aspectes o se’n confon el 
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contingut, motiu pel qual, tal com s’havia fet anys anteriors, l’Agència ha re-
comanat fer un aclariment en la redacció d’aquest apartat, recordant que, si 
bé l’article 20.2.c de la LOPD només preveu que s’informi del procediment de 
recollida de les dades personals, amb l’entrada en vigor de l’RLOPD també 
s’exigeix informar de la seva procedència. En aquest mateix sentit, l’Agència 
ha recomanat concretar la informació relativa a aquests conceptes en dos 
apartats diferenciats. 

Un altre aspecte que va incorporar l’RLOPD i que s’ha constatat que sovint no 
s’inclou és la necessitat d’informar, a l’apartat relatiu a l’estructura i la descrip-
ció dels tipus de dades incloses als fitxers, sobre el sistema de tractament 
que s’utilitza pel que fa a l’organització. La major part dels fitxers informats 
no han previst aquest aspecte i, en conseqüència, l’Agència ha demanat la 
revisió d’aquest apartat i ha exigit que s’informi del sistema de tractament 
utilitzat. En altres casos s’ha constatat que, si bé s’ha incorporat aquesta 
informació, no s’ha fet servir la terminologia prevista per la normativa en ma-
tèria de protecció de dades personals, pràctica que pot originar confusions. 
Per aquest motiu, l’Agència ha recomanat, per determinar el sistema de trac-
tament de l’organització, recórrer al que disposa l’article 5.2.n de l’RLOPD, 
segons el qual el sistema de tractament pot ser automatitzat, no automatitzat 
o parcialment automatitzat.

Pel que fa als apartats relatius a les cessions de dades personals i a les trans-
ferències internacionals de dades personals a tercers països, l’Agència ha 
recordat que, tot i que l’article 20.2 de la LOPD engloba en un mateix apartat 
la informació referent a les cessions o comunicacions de dades personals i a 
les transferències internacionals de dades personals, l’RLOPD va diferenciar 
en dos apartats diferents cadascun d’aquests conceptes: l’apartat d de l’ar-
ticle 54.1 pel que fa a les comunicacions de dades, amb indicació, si escau, 
dels destinataris o les categories de destinataris, i l’apartat e d’aquest mateix 
article pel que fa a les transferències internacionals de dades previstes a ter-
cers països, amb indicació també, si escau, dels destinataris o les categories 
de destinataris. Per tant, en tots els casos en què s’ha previst un únic apartat 
per a totes dues informacions, l’Agència ha recomanat incloure als fitxers un 
apartat específic per a les transferències internacionals de dades previstes 
a tercers països.
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Deixant de banda d’aquestes consideracions, amb relació a l’apartat relatiu 
a les persones o col·lectius de persones afectats per la recollida de dades 
personals o que estiguin obligats a subministrar-les, l’Agència ha constatat 
que es continua repetint una confusió apuntada ja anys anteriors: en molts 
casos es fa referència a persones jurídiques com a persones afectades. A 
més d’insistir que l’objecte de la LOPD és la regulació dels fitxers que conte-
nen dades personals referides exclusivament a persones físiques, l’Agència 
ha manifestat la necessitat de tenir en compte també el que disposa l’RLOPD 
en aquest tema. L’RLOPD preveu dos casos concrets en els quals certes da-
des personals de persones físiques queden excloses de l’àmbit d’aplicació 
del règim de protecció de dades de caràcter personal (article 2.2 i 2.3 de 
l’RLOPD). En aquest sentit, l’Agència adverteix que la interpretació que es 
faci d’aquests casos de l’RLOPD no ha de contradir el que es pot despren-
dre de la LOPD i, per tant, cal fer una interpretació restrictiva per evitar que 
determinats casos de tractament de dades de caràcter personal quedin fora 
del control de la normativa de protecció de dades. 

L’RLOPD considera que els fitxers que es limiten a incorporar les dades de 
les persones físiques que presten els seus serveis a persones jurídiques, 
consistents únicament en el nom i els cognoms, les funcions o els llocs exer-
cits, l’adreça postal o electrònica, el telèfon i el número de fax professio-
nals, queden fora del règim de protecció de dades (article 2.2). Sovint, però, 
aquests fitxers incorporen un conjunt de dades personals més ampli que el 
que es defineix en aquest article 2.2, o bé inclouen també, com a persones 
afectades per la recollida de les dades, altres persones físiques que no tenen 
una relació de servei amb una persona jurídica. Per aquest motiu, l’Agència 
ha considerat que en aquests casos els fitxers o tractaments entren dins de 
l’àmbit de protecció de la LOPD.

L’RLOPD també considera que les dades relatives a empresaris individuals, 
quan hi facin referència en la qualitat de comerciants, industrials o naviliers, 
queden excloses del règim d’aplicació de la protecció de dades personals 
(article 2.3). En aquest sentit, l’Agència ha recalcat que aquest cas cal enten-
dre’l referit exclusivament a aquest tipus d’empresaris i només quan les dades 
s’utilitzin en un context que podríem qualificar d’estrictament professional. Als 
fitxers analitzats durant l’any 2009 s’ha constatat que es podrien tractar da-
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des de diversos professionals, o de qualsevol persona física que no neces-
sàriament encaixaria en alguna de les tres categories esmentades, o que es 
poden utilitzar amb finalitats no estrictament professionals. Per aquest motiu, 
l’Agència ha recalcat que no es pot afirmar de forma general que els fitxers 
que incorporen informació sobre aquests empresaris quedin fora de l’àmbit 
de protecció de la LOPD i de la resta de normativa sobre protecció de dades, 
i, per tant, ha considerat convenient incloure’ls en els fitxers. 

Encara amb relació a les disposicions de creació, modificació o supressió de 
fitxers, l’Agència va constatar els darrers mesos de l’any 2008 un augment 
significatiu en la creació de fitxers de videovigilància, coincidint amb l’apro-
vació de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades 
de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància (DOGC 
núm. 5322, 19.02.2009). Aquest augment s’ha mantingut durant l’any 2009 
de manera força significativa i s’han informat nombrosos fitxers en aquest 
sentit. L’Agència n’ha examinat el contingut tenint en compte aquesta instruc-
ció, que va entrar en vigor el 20 de febrer de 2009 i concreta els principis i 
les garanties que estableix la LOPD en l’àmbit corresponent al tractament de 
dades personals consistents en imatges i, si escau, veus, amb finalitats de vi-
deovigilància i mitjançant càmeres. Alhora, aclareix el marc jurídic aplicable, 
òbviament dins l’àmbit d’actuació de l’Agència. 

Entre altres aspectes, és rellevant destacar que l’article 10 de la Instrucció 
preveu que, amb caràcter previ a la creació del fitxer, s’elabori una memòria 
en què es concretin les característiques del tractament previst i les circums-
tàncies concurrents, la qual cosa ha facilitat que l’Agència pugui avaluar 
millor la informació que s’inclou en un fitxer concret de videovigilància. En 
aquest sentit, l’Agència ha constatat que sovint aquesta memòria no s’ha tra-
mès conjuntament amb la disposició que s’informa, i en aquests casos s’ha 
requerit al responsable del fitxer corresponent. Un cop aportada la memòria 
requerida, l’Agència ha constatat que, en termes generals, el seu contingut 
se sol ajustar al que estableix l’article 10 de la Instrucció. Tot i així, de vega-
des l’Agència ha fet algunes consideracions sobre el tema. 

Pel que fa a l’apartat relatiu a l’òrgan responsable del fitxer, les persones ope-
radores del sistema de videovigilància i la persona responsable de la instal-



Memòria d’actuacions

46

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2009

lació i del seu manteniment (article 10.1.a de la Instrucció), s’ha constatat que 
en aquest apartat se sol indicar com a tal una empresa de seguretat especia-
litzada en mecanismes de videovigilància. En aquests casos, l’Agència ha 
puntualitzat que en el cas que aquesta empresa faci tractaments de dades 
personals per compte del responsable, només s’hi aplicarà la figura d’encar-
regat del tractament prevista a l’article 12 de la LOPD quan es compleixin els 
requisits establerts en aquest precepte.

Quant a l’apartat relatiu a la ubicació i el camp de visió de les càmeres (ar-
ticle 10.1.e de la Instrucció), l’Agència recorda que, en el cas que hi hagi 
càmeres que incidentalment gravin l’exterior, caldrà indicar sempre si en un 
radi de 50 metres hi ha centres de salut, religiosos o de culte, seus de partits 
polítics o centres educatius als quals assisteixin menors. 

Amb relació a l’apartat relatiu al deure d’informació (article 10.1.g de la Ins-
trucció), l’Agència ha insistit que en aquest apartat cal fer referència no no-
més al nombre i l’emplaçament dels cartells informatius, sinó també als al-
tres mitjans addicionals d’informació que es faran servir per tal d’acreditar el 
compliment del deure d’informació recollit a l’article 5 de la LOPD. Així ma-
teix, l’Agència ha recalcat que els cartells informatius s’hauran de col·locar 
abans que comenci la captació d’imatges, i caldrà situar-los de manera que 
les persones que accedeixen als edificis sotmesos a videovigilància puguin 
assabentar-se de l’existència de les càmeres abans del moment concret en 
què siguin gravades. 

Pel que fa a l’apartat relatiu a les mesures previstes per avaluar els resul-
tats del funcionament del sistema i la necessitat del seu manteniment (arti-
cle 10.1.i de la Instrucció), l’Agència ha constatat que sovint no es concreten 
quines mesures s’adoptaran per tal de determinar la necessitat del seu man-
teniment i avaluar els resultats obtinguts amb aquesta mesura de vigilància 
i control. En aquest sentit, l’Agència ha insistit en la necessitat de concretar 
que l’avaluació del sistema es faci en funció de les necessitats del responsa-
ble, l’efectivitat del sistema i les incidències que hi hagi pogut haver. 

Quant al contingut específic dels fitxers de videovigilància, l’Agència ha con-
siderat legítima la instal·lació de càmeres de videovigilància sempre que la 
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finalitat perseguida sigui garantir la seguretat dels béns i les persones i sem-
pre que es compleixin els principis i les garanties aplicables en matèria de 
protecció de dades. Ara bé, l’Agència insisteix que el tractament de la imat-
ge, i si escau de la veu, amb finalitats de videovigilància només es pot fer 
quan sigui adequat, pertinent i no excessiu; és a dir, quan no es pot obtenir 
aquesta finalitat amb la utilització d’altres mitjans que, sense exigir esforços 
desproporcionats, resultin menys intrusius per als drets de les persones. En 
conseqüència, l’Agència recomana ponderar els diferents drets i béns jurí-
dics que hi intervenen analitzant la necessitat d’utilitzar aquests sistemes, la 
idoneïtat de la instal·lació dels sistemes per aconseguir la finalitat prevista 
als fitxers, el risc que pot suposar per als drets de les persones i l’absència 
de mesures de vigilància alternatives que comportin un risc més petit amb 
relació a possibles intromissions en els drets fonamentals. Per tant, recorda 
que la instal·lació d’un sistema de videovigilància que suposi la gravació i el 
tractament de les imatges, i si escau veus, de manera indiscriminada, això 
és, que permeti gravar tothom o de manera continuada en el temps, podria 
constituir una intromissió il·legítima perquè atemptaria contra el dret a la pro-
tecció de dades o, si escau, el dret a la intimitat i a la vida privada dels titulars 
de les imatges, i si escau veus, delimitat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de 
maig, reguladora de la protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal 
i familiar i a la pròpia imatge.

D’altra banda, durant l’any 2009 també s’ha constatat un augment significa-
tiu de disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers que, entre 
altres, preveuen la creació de fitxers amb la finalitat de controlar l’accés i el 
compliment de l’horari dels treballadors. Aquests fitxers tenen en comú el mit-
jà escollit pels seus responsables per dur a terme aquest tipus de control: les 
empremtes digitals. En aquest sentit, l’Agència, seguint els pronunciaments 
del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional en aquesta matèria, no ha 
considerat contrari a la protecció de dades dur a terme aquests tractaments, 
tot i que ha insistit que el tractament de dades biomètriques com a sistema 
de control d’horari ha de complir el principi de qualitat de les dades establert 
a l’article 4 de la LOPD, així com la doctrina de la proporcionalitat. Així, per tal 
de comprovar si aquesta mesura, restrictiva d’un dret fonamental, respecta 
el principi de proporcionalitat, l’Agència ha examinat si es tracta d’una me-
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sura necessària, en el sentit que no n’hi ha cap altra de més moderada per 
aconseguir aquest propòsit amb la mateixa eficàcia (judici de necessitat), si 
és susceptible d’assolir l’objectiu proposat (judici d’idoneïtat) i si se’n deriven 
més beneficis o avantatges per a l’interès general que perjudicis sobre altres 
béns o valors en conflicte (judici de proporcionalitat en sentit estricte). En 
termes generals, l’Agència ha arribat a admetre que l’Administració pública 
reculli dades biomètriques com ara les empremtes digitals del seu personal 
com a mesura de control horari, però al mateix temps ha recomanat evitar-
ne l’ús d’una manera generalitzada. A criteri de l’Agència, els sistemes de 
control basats en aquest tipus de dades biomètriques es van configurar prin-
cipalment com a mecanismes per controlar l’accés de persones concretes a 
determinats llocs o serveis en què es requeria un grau de seguretat més gran 
en atenció al tipus d’informació tractada o al tipus d’activitat que s’hi feia. Si 
l’ús d’aquests sistemes de control s’amplia a altres àmbits d’actuació quoti-
dians o corrents, es corre el risc de perdre’n el valor com a mesura de segu-
retat més fiable. Per tant, l’Agència insisteix a valorar sempre la possibilitat 
d’optar per un sistema menys intrusiu. 

Encara amb relació a aquests fitxers, l’Agència ha insistit sobretot en la im-
portància, en aquests casos, d’acomplir el deure d’informació establert per 
l’article 5 de la LOPD i, sobretot, d’establir les mesures de seguretat exigides 
per la LOPD. En aquest sentit, l’Agència ha recomanat que, si bé l’aplicació 
d’un nivell bàsic de seguretat es podria considerar conforme a la normativa 
de protecció de dades, en la mesura en què el lapse temporal d’emmagatze-
mament de les dades pot permetre avaluar determinats aspectes dels com-
portaments dels treballadors, també seria exigible l’aplicació de mesures de 
seguretat de nivell mitjà. D’altra banda, en determinats casos l’Agència ha 
recomanat adoptar certes mesures de seguretat de nivell superior per tal 
d’evitar la pèrdua accidental, l’alteració, la difusió o l’accés no autoritzat a 
aquestes dades biomètriques. 

A més dels projectes de disposicions de creació, modificació o supressió 
de fitxers, l’Agència informa també sobre qualsevol proposta de normativa 
el contingut de la qual pugui afectar la protecció de dades i que li hagi estat 
sotmesa per alguna de les entitats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Agència. 
Aquest any 2009 cal destacar, entre altres, atesa la importància dels àmbits 
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objecte de regulació, l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, 
de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autono-
mia del pacient, i la documentació clínica, l’Avantprojecte de llei d’ús dels mit-
jans electrònics al sector públic de Catalunya, l’Avantprojecte de llei de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’Avant-
projecte de llei de creació de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball.

L’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la 
documentació clínica, conté diverses previsions relatives a la conservació de 
la documentació clínica i a la seva digitalització que poden tenir implicacions 
per a la protecció de dades. Pel que fa a l’escurçament del període de conser-
vació de la documentació clínica, l’Agència ha considerat que no és contrari 
a la normativa de protecció de dades. Pel que fa al procés de digitalització, 
l’Agència ha posat un èmfasi especial en les mesures de seguretat aplicables 
en aquest procés. D’altra banda, també es van fer algunes observacions amb 
relació als usos de la història clínica i els aspectes organitzatius.

Pel que fa a l’Avantprojecte de llei d’ús dels mitjans electrònics al sector pú-
blic de Catalunya, aquest té per objecte desplegar i concretar les disposi-
cions bàsiques de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, durant l’elaboració de la qual aquesta Agència 
ja va participar en el grup de treball que es va constituir amb aquest objectiu. 
Entre els diferents preceptes, l’Agència ha valorat positivament incloure-hi 
diverses mencions a la normativa de protecció de dades personals, com ara 
quan es regula la possibilitat de corregir la informació, les bases de dades al 
servei de la ciutadania i/o l’espai personalitzat per a empreses. Així mateix, 
l’Agència ha valorat positivament que en el text de l’Avantprojecte s’hagi se-
guit el parer manifestat per aquesta anteriorment pel que fa al fet d’especi-
ficar-hi que les entitats que integren el sector públic han de promoure eines 
i cercadors que facilitin l’accés a la informació pública de manera que es 
garanteixi, en qualsevol cas, la protecció de les dades personals, ja que l’ús 
de cercadors permet obtenir perfils de persones físiques, cosa que pot portar 
a un tractament de la informació personal no ajustat al principi de qualitat de 
les dades. D’altra banda, l’Agència ha fet algunes consideracions en alguns 
dels preceptes regulats perquè entén que no s’ajusten a la LOPD.



Memòria d’actuacions

50

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2009

Quant a l’Avantprojecte de llei de règim jurídic i procediment de les adminis-
tracions públiques de Catalunya, l’Agència ha valorat positivament algunes 
previsions del text perquè, tot i que no es recull la protecció de dades com 
un dels principis generals de l’actuació administrativa, es fan diverses refe-
rències directes o indirectes a la protecció de dades, a la confidencialitat 
i a la seguretat de la informació. També ha valorat positivament la previsió 
de dotar el personal de les administracions públiques d’un sistema propi de 
signatura electrònica, ja que això permet ajustar el sistema de signatura a 
les necessitats pròpies de les funcions que té atribuïdes el personal de les 
administracions públiques. Tot i aquestes valoracions, l’Agència ha fet algu-
nes observacions i suggeriments al text de l’Avantprojecte per tal de garantir 
encara més el dret fonamental a la protecció de dades. Entre altres conside-
racions, l’Agència insisteix en la necessitat d’aclarir el que cal entendre per 
document nominatiu. D’acord amb el seu parer, entén que la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (en endavant, Llei 30/1992), considera do-
cument nominatiu la informació que conté dades personals, és a dir, que 
poden fer identificable una persona física. Sobretot amb relació a la previsió 
de regular un dret de rectificació limitat als expedients en què figurin dades 
relatives a la intimitat i limitat també als expedients que hagin caducat dels 
quals no es pugui derivar cap efecte substantiu, l’Agència ha recordat que 
la possibilitat de rectificar les dades inexactes no es pot limitar a les dades 
íntimes, sinó que és aplicable a tota mena de dades, fins a englobar qual-
sevol informació que directament o indirectament es refereixi a una persona 
física. Amb relació a la publicació d’actes administratius, l’Agència suggereix 
incloure una previsió que, en els casos en què la publicació íntegra pugui 
lesionar drets o interessos legítims, permeti limitar la publicació a una simple 
indicació del contingut de l’acte i el lloc on es pot consultar l’expedient.

Pel que fa a l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball, té per objecte crear una entitat autònoma administrativa de la 
Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’obrar per organitzar i exercir les competències i les funcions que aquesta 
norma li atribueix, i que concreta en dos grans blocs: la potestat pública 
d’inspecció en els àmbits materials de l’ordre social competència de la Ge-
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neralitat de Catalunya i l’assessorament i el suport tècnic en matèria de pre-
venció de riscos laborals per desenvolupar la funció inspectora de vigilància 
del compliment de les normes de seguretat i salut en el treball. Així mateix, 
deixa la porta oberta a qualsevol altra funció que li pugui ser atribuïda dins 
aquest marc competencial. Entre els diferents preceptes, destaca la previ-
sió de creació d’una base de dades integrada i unitària i la seva connexió 
amb els registres i les bases de dades d’altres ens públics competents en 
matèria d’inspecció de l’ordre social, sense consentiment previ de les per-
sones afectades, amb relació a la qual l’Agència ha recordat, amb diverses 
observa cions, que el seu funcionament i la seva gestió s’han d’adequar a la 
normativa de protecció de dades personals. 

També mereixen una menció especial els informes elaborats per l’Agència du-
rant l’any 2009 amb relació a diverses disposicions normatives que pre veuen 
la creació de diferents registres d’informació segons la matèria tractada. La 
creació d’aquests registres, i la gestió i la tramitació de les inscrip cions, com-
porta el tractament d’un conjunt determinat d’informació que inclou dades 
de caràcter personal. En concret, s’han informat el Projecte de decret pel 
qual es regula el Registre oficial de professionals de l’esport; el Projecte de 
decret pel qual es regula el fitxer de dades personals del Registre d’homo-
logació d’agents immobiliaris; el Projecte de decret pel qual es regulen els 
registres públics de professionals sanitaris i es crea el Registre de professi-
onals sanitaris de Catalunya; l’Avantprojecte de decret pel qual es regula el 
Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya; el Projecte de 
decret d’organització i funcionament del Centre d’Estudis d’Opinió i del Re-
gistre d’estudis d’opinió, i el Projecte de decret del Registre administratiu de 
contractes de conreu. 

Com a consideració comuna a tots aquests textos normatius, l’Agència ha 
valorat positivament les referències a la normativa en protecció de dades 
personals que s’han fet al llarg dels articulats en la major part dels casos, 
si bé s’han formulat algunes observacions sobre l’articulat i, si escau, sobre 
els fitxers de dades de caràcter personal que s’hagin de crear. Entre altres 
aspectes, l’Agència ha insistit en la necessitat de diferenciar el concepte de 
registre administratiu del concepte de fitxer de dades, que té l’avantatge i 
la finalitat de transmetre una informació als ciutadans al més real i ajustada 
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possible al que és pròpiament objecte de la normativa de protecció de dades 
de caràcter personal.

3.2.1.2. Consultes jurídiques

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, en el marc del que preveu l’EAC 
(articles 31 i 156), té com a funció, entre altres, donar resposta a les con-
sultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals, les universitats 
de Catalunya i els altres ens inclosos dins l’àmbit d’actuació de l’Agència 
formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades personals, 
segons disposa l’article 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’abril. D’acord amb la 
normativa esmentada, i amb el que disposa l’Estatut de l’Agència, correspon 
a la seva directora respondre a les consultes que li adrecin els consellers o 
les conselleres, pel que fa als departaments de la Generalitat, o els represen-
tants legals de cada entitat, en la resta de casos.

dictàmeNs emesos seGoNs eNtitats que haN formuLat La coNsuLta

Administració local
41 %

Universitats
8 %

Altres
18 %

Generalitat
29 %

Corporacions
de dret públic

4 %

Les consultes que es formulen a l’Agència plantegen casos concrets que 
l’Agència examina sempre tenint en compte les circumstàncies pertinents 
en cada cas. Les conclusions a què s’arriba en cada cas responen, per tant, 
també, a les circumstàncies concretes plantejades en cada cas. Els dictà-
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mens emesos en resposta a aquestes consultes es poden consultar als an-
nexos d’aquesta memòria en suport CD i estan disponibles també al web de 
l’Agència (www.apd.cat).

Analitzat l’origen de les consultes, s’observa, respecte d’anys anteriors, un 
increment significatiu de les que han formulat altres entitats no integrades en 
l’Administració de la Generalitat, els ens locals de Catalunya, les universitats 
o les corporacions de dret públic, ni en els ens que en depenen. Es tracta-
ria de consultes formulades en algun cas per altres entitats públiques no 
englobades en les anteriors, però, fonamentalment, entitats vinculades a la 
Generalitat o als ens locals de Catalunya a través de la gestió de determinats 
serveis públics o per l’exercici de funcions públiques.

En termes generals, les consultes adreçades a l’Agència durant l’any 2009 
han consistit en els casos que, de manera resumida, s’exposen a continua-
ció, classificats segons la problemàtica que plantegen des de la perspectiva 
de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Com es pot 
comprovar, sovint les consultes plantegen diverses problemàtiques que cal 
avaluar de forma conjunta i sistemàtica.

Exercici del dret d’accés a la informació per part dels regidors i altres càrrecs 
municipals, així com de diputats i ciutadans en general, i ponderació amb el 
dret a la protecció de dades personals

Com en anys anteriors, durant l’any 2009 l’Agència ha rebut diverses consul-
tes relacionades amb el dret d’accés a informació de caràcter personal. En 
aquests casos, és plenament aplicable la legislació de protecció de dades 
personals, i cal analitzar conjuntament tots dos drets.

Pel que fa als regidors municipals, com s’ha fet avinent anys anteriors, cal po-
sar en relació el dret d’accés específic que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases de règim local, els atorga per a l’exercici de les funcions 
que els corresponen, independentment que formin part del govern municipal 
o de l’oposició, amb el dret a la protecció de dades de caràcter personal. La 
concurrència de tots dos drets fa necessària, especialment, l’aplicació dels 
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principis de qualitat i de finalitat (article 4 de la LOPD), i requereix ponderar si 
l’accés a informació per part dels regidors, com a part integrant del consisto-
ri, és necessari per al desenvolupament de les funcions que el marc normatiu 
els atribueix. Cal partir de la premissa que, tot i que el dret d’accés admet 
limitacions, aquestes no es poden donar a priori ni amb caràcter general. 

S’han plantejat diverses consultes sobre aquesta qüestió, en concret sobre 
els límits de la utilització de les dades personals contingudes al Padró muni-
cipal d’habitants per part d’un regidor. 

En un cas, davant la utilització d’aquestes dades s’ha considerat que, tot i 
que el regidor hagi pogut tenir un accés legítim a la informació, qualsevol 
ús que en faci posteriorment s’ha de fonamentar en una finalitat determinada, 
legítima i explícita. L’accés inicialment legítim no habilita per utilitzar les da-
des amb finalitats que difereixen de la finalitat inicialment prevista o que no 
s’hi poden considerar subsumibles.

En un altre cas, s’ha valorat l’accés a dades del Padró municipal d’habitants 
per part del negociat de gestió de personal de l’Ajuntament. En aquest cas 
s’ha considerat adequat que el negociat accedeixi a la dada concreta del 
domicili d’un treballador municipal, ja que la finalitat de practicar comunica-
cions derivades de la relació de serveis que el vincula amb l’Ajuntament es 
considera legítima i compatible.

En un altre cas referit a l’accés de regidors a dades personals, en concret 
de persones beneficiàries d’ajuts municipals, s’ha tingut en compte, com a 
element addicional, que l’accés podria estar habilitat per la normativa regula-
dora de les subvencions públiques, que preveu fer-ne publicitat en la mesura 
en què es tracti d’ajuts sotmesos a aquella normativa.

També s’ha considerat que l’accés a la informació continguda en un expe-
dient de selecció de personal, o bé la informació continguda als documents 
presentats pels ciutadans al registre d’un ajuntament, pot quedar emparat 
pel dret dels regidors a consultar determinada documentació de què disposa 
l’ajuntament per a l’exercici de les seves funcions, sempre que es compleixin 
els principis i les obligacions de la LOPD.
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També s’ha plantejat un cas sobre l’accés i la utilització posterior de la infor-
mació de les factures telefòniques de l’Ajuntament, i altra informació asso-
ciada, per part d’un interventor municipal. En aquest cas, s’ha valorat que 
la funció de control i fiscalització dels interventors municipals no s’esgota 
exclusivament en fiscalitzar l’import de les factures, sinó que podria abastar 
totes les operacions i les actuacions necessàries per acomplir les funcions 
interventora, de control financer i de control d’eficàcia. Així, el coneixement 
per part de l’interventor de les persones a qui s’ha trucat, o fins i tot del motiu 
de la trucada, si bé no de forma generalitzada, sí que podria ajustar-se als 
principis de la LOPD en casos concrets.

Fora de l’àmbit municipal, també s’ha plantejat l’exercici del dret d’accés 
dels diputats pel que fa a informació personal de què disposa l’Administra-
ció autonòmica. L’anàlisi de la consulta requereix, novament, interpretar la 
norma que habilita la cessió, en aquest cas el Reglament del Parlament de 
Catalunya, en connexió amb la protecció de dades personals. Malgrat això, 
atès que en aquest cas es tractava de dades sensibles incloses en expe-
dients de tutela de menors d’edat, es va considerar exigible determinar un 
sistema adequat de codificació o anonimització de la informació, previ a la 
cessió.

Altres vegades són els ciutadans els qui al·leguen el dret d’accés a una in-
formació determinada, com ara la inclosa al Cadastre de rústica d’un muni-
cipi. En aquest cas concret, atès que la Llei del cadastre estableix un accés 
restringit a les dades tractades, i exigeix el consentiment dels titulars o la 
concurrència de casos taxats a la mateixa llei, s’ha considerat que la partici-
pació del ciutadà com a testimoni en una escriptura notarial no suposa una 
habilitació legal suficient, ja que no és un supòsit previst a la llei esmentada.

Consultes sobre el règim aplicable a la comunicació o cessió de dades per
sonals i sobre l’adequació a la LOPD de determinats tractaments de dades

Deixant de banda les particularitats que presenta el dret d’accés a informació 
personal, que cal interpretar, com ha quedat dit, en connexió amb el dret de 
protecció de dades personals, es continuen plantejant consultes relatives a 
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casos de cessió o comunicació de dades que cal interpretar a partir del que 
disposa el règim general previst als articles 11 i 21 de la LOPD. 

En molts d’aquests casos cal analitzar si es té el consentiment dels titulars de 
les dades, o bé si hi ha habilitació legal per comunicar les dades. Tot això, 
sens perjudici que sigui necessari, com ha recordat l’Agència més d’una ve-
gada, acomplir la resta d’obligacions previstes a la LOPD. Així, s’ha recordat, 
en concret, que el fet que es disposi del consentiment o d’habilitació legal 
per a la cessió no exclou la necessitat d’acomplir el deure d’informació de 
l’article 5 de la LOPD, entre altres. 

En altres casos, cal esbrinar si la cessió de les dades incloses en un fitxer 
d’abonats a un servei públic és legítima. Per exemple, l’Agència ha conside-
rat que la comunicació de dades dels abonats al servei d’abastament d’aigua 
de la part segregada d’un municipi al nou municipi del qual han passat a for-
mar part, per tal que es pugui prestar el servei esmentat, troba habilitació tant 
a la legislació de règim local com a l’article 21 de la LOPD, per la qual cosa 
la cessió no és contrària a la normativa de protecció de dades

S’ha plantejat també la comunicació de dades del Padró municipal d’habi-
tants i de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) des d’un ajuntament a un 
ens públic d’una altra administració. En concret, es plantejava la comunicació 
de la dada relativa a l’existència d’un contracte de lloguer amb la finalitat de 
l’exigència del dipòsit de la fiança; atès que la normativa estudiada no ha-
bilita, a falta d’habilitació en una altra norma, la comunicació de les dades 
del contracte de lloguer aportat amb motiu de la inscripció en el padró, es 
considera que es requereix el consentiment dels afectats. Pel que fa a les 
dades de l’IAE, partint de la consideració que el dipòsit de fiança no es pot 
considerar un recurs públic no tributari, la comunicació de les dades que 
serveixen per gestionar l’impost també requereix el consentiment previ de les 
persones afectades. 

D’altra banda, s’ha presentat una consulta d’una administració pública relati-
va a la sol·licitud d’una unitat de recaptació executiva d’una altra administra-
ció pública d’accedir a les consultes que es formulen al Registre d’empreses 
acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 
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sector de la construcció, amb relació a determinades empreses deutores. 
Tenint en compte el règim de comunicacions de dades, i l’STC 292/2000, es 
considera que la cessió a la recaptació executiva de les consultes que es 
formulen sobre determinades empreses al Registre esmentat, per intervenir 
en el procés de contractació, pot estar legitimada pel Text refós de la Llei ge-
neral de la Seguretat Social. L’Agència adverteix, però, sobre la necessitat de 
ponderar la proporcionalitat de la cessió a la finalitat recaptatòria de la unitat 
esmentada i utilitzar mitjans menys intrusius, si és possible.

Com s’apunta a l’exemple anterior, sovint cal fer un recordatori sobre la ne-
cessària aplicació del principi de qualitat (article 4 de la LOPD) a les cessions 
de dades. Per exemple, en el cas d’una cessió des d’una societat municipal a 
un ens públic d’una altra administració de determinades dades dels abonats al 
servei de subministrament d’aigua prestat per la societat municipal —deixant 
de banda que es puguin comunicar altres dades—, es posa de manifest que 
es considera il·legítima la comunicació de les dades relatives a si els abonats 
són propietaris o llogaters del lloc on se’ls subministra l’aigua, ja que, com 
que no són dades necessàries per gestionar el dipòsit de les fiances, la ces-
sió resultaria excessiva des de la perspectiva del principi esmentat.

També el principi de finalitat (article 4 de la LOPD) és clau per determinar la 
legitimitat de determinades comunicacions o accessos a dades personals. 
Així s’ha considerat, per exemple, amb relació a l’accés per part de determi-
nats cossos operatius que intervenen en situacions d’emergència, o per part 
dels ajuntaments on s’ubiquen empreses que han de tenir plans d’autopro-
tecció, a dades contingudes als plans d’autoprotecció i al Registre general 
de plans de protecció civil. 

Pel que fa a altres accessos a expedients administratius concrets, en aquesta 
i altres consultes es recorda la necessitat de comprovar si hi ha un interès 
legítim i directe a l’efecte del que disposa la Llei 30/1992. 

Efectivament, com en el darrer cas sovint l’Agència ha de tenir en compte, 
especialment, les previsions de la Llei 30/1992, ja esmentada, per fer de-
terminades comunicacions de dades personals. Per exemple, s’ha recordat 
que les persones i les entitats que tenen la condició de persones interes-
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sades tenen dret a accedir a les dades que formin part de l’expedient de 
tramitació de les queixes, les denúncies i les peticions, d’acord amb l’arti-
cle 35.a de la llei esmentada, i que això s’ha d’entendre sens perjudici de 
la possibilitat d’exercici del dret d’oposició per part de les persones titulars 
de les dades en els termes previstos a la LOPD. En un altre cas, s’ha recor-
dat que l’accés a dades personals d’un procediment administratiu en curs 
requereix tenir la condició de persona interessada (article 31). També s’ha 
recordat que si l’expedient administratiu correspon a un procediment admi-
nistratiu finalitzat, la comunicació queda emparada pel reconeixement de 
l’acció pública, sempre que no contingui dades íntimes, compleixi la resta 
de requisits de l’article 37.3 i no prevalgui cap dels supòsits de l’article 37.4 i 
5, sempre de la Llei 30/1992. En la resta de casos, cal el consentiment previ 
de les persones afectades.

Una altra consulta que s’ha adreçat a l’Agència, referida a la cessió de dades, 
té a veure amb la possibilitat d’incorporar dades sobre persones discapacita-
des, per tant dades especialment protegides, al Catàleg de dades i documents 
electrònics (al qual es pot accedir a través de la PICA, Plataforma d’Integració 
i Col·laboració Administrativa), i posar-les a disposició d’administracions ca-
talanes. El cas s’emmarca en el desenvolupament de la Llei 11/2007, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, que enguany ha estat objecte 
d’una atenció especial per aquesta agència. En síntesi, en aquest cas s’han 
analitzat especialment els fluxos informatius que tenen lloc, la legitimitat de 
la difusió o comunicació de les dades a través del Catàleg, i també si hi ha 
garantia de confidencialitat, si s’ha informat correctament els afectats o si és 
necessari el consentiment exprés dels afectats.

Un altre cas en què s’ha plantejat una comunicació de dades és el referit a l’ac-
cés, per part de l’Administració autonòmica competent en matèria de treball, a 
dades del Sistema d’atenció a persones disminuïdes, que es contenen en un 
fitxer d’una entitat adscrita a la mateixa administració autonòmica, en l’àmbit 
de salut. En aquest i altres casos plantejats enguany, s’analitza si el tracta-
ment de dades és una activitat estadística d’interès de la Generalitat i forma 
part del pla estadístic, de manera que l’article 11.2.e de la LOPD pot legitimar 
la comunicació. 
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A banda d’això, en aquest i altres casos l’Agència ha posat també de manifest 
que si el cedent i el cessionari formen part de l’Administració pública auto-
nòmica, però tenen personalitat jurídica diferenciada, cal aplicar el règim de 
comunicació de dades entre administracions públiques previst a l’article 21 de 
la LOPD.

Tractament de dades personals especialment sensibles, com ara les dades 
de salut o les dades que poden revelar la religió o les creences personals

Pel que fa al tractament de dades que la LOPD qualifica d’especialment sen-
sibles o protegibles, entre altres les dades de salut, sovint es planteja quin 
és el tractament més correcte. S’ha plantejat, per exemple, si un hospital pot 
cedir dades dels familiars dels menors atesos a requeriment de l’Adminis-
tració pública competent en matèria de protecció de menors. L’Agència ha 
considerat que la normativa sobre protecció dels menors preveu l’habilitació 
legal de l’Administració pública esmentada per accedir a tota la informació 
que sigui pertinent, incloent-hi la relativa a l’entorn familiar del menor, però que 
l’accés indiscriminat o generalitzat a totes les dades de familiars del menor 
de què disposa l’hospital podria resultar contrari al principi de qualitat. S’ha 
recomanat en aquest cas que l’hospital faci un exercici de ponderació previ a 
la comunicació de les dades per valorar la proporcionalitat de l’accés.

D’altra banda, l’Agència ha considerat adequat a la LOPD que una adminis-
tració comuniqui a una altra administració competent dades que poden revelar 
la religió o les creences, sempre que s’hagi obtingut de forma adequada, a 
l’origen, el consentiment exprés i per escrit dels afectats. Ara bé, per a finalitats 
no previstes inicialment s’ha fet avinent que cal recollir novament el consenti-
ment exprés i per escrit o bé anonimitzar la informació.

Sovint alguns projectes endegats des de l’àmbit públic per atendre els ciu-
tadans generen uns fluxos informatius que han de ser objecte d’una atenció 
especial. Amb relació a un projecte municipal per crear un registre de víc-
times de violència domèstica i de gènere, que l’Agència ha analitzat, s’ha 
recomanat l’anàlisi prèvia de la informació que caldria tractar, la concreció 
dels usos i les finalitats, i la concurrència de legitimitat a les cessions previs-
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tes. Novament som davant el tractament d’informació sensible, a la qual cal 
aplicar unes mesures de seguretat reforçades, de nivell alt.

Tractament de dades personals de treballadors i funcionaris, sobretot les 
cessions de dades que poden tenir lloc

Amb relació al tractament de les dades dels treballadors o dels funcionaris 
que pot fer l’Administració pública, una universitat o una empresa pública a la 
qual presten els seus serveis, sovint es plantegen a l’Agència dubtes sobre els 
límits i les exigències que implica la LOPD.

A tall d’exemple, un ajuntament va consultar l’Agència sobre la possibilitat 
d’accedir a dades personals relatives a la cobertura de la prestació d’assis-
tència sanitària a través del règim general de la Seguretat Social dels seus 
treballadors i dels beneficiaris d’aquests. S’ha considerat en aquest cas que 
l’ens públic gestor de les prestacions del sistema sanitari públic a Catalu-
nya pot, en exercici de les seves funcions de gestor d’aquestes prestacions, 
comunicar o cedir a un ajuntament les dades personals consistents en l’afi-
liació o no al règim general de la Seguretat Social dels funcionaris d’aquest 
ajuntament o de les persones que en siguin beneficiàries, amb la finalitat de 
lluitar contra el frau en la percepció de prestacions incompatibles amb els 
diferents règims del sistema de la Seguretat Social. Per tant, en aquest cas 
l’ajuntament podria comunicar a l’esmentat ens gestor les dades personals 
esmentades amb la finalitat de complir les seves obligacions en matèria de 
Seguretat Social. 

També les universitats plantegen consultes sobre l’ús de les dades dels seus 
treballadors, ja siguin funcionaris o treballadors sotmesos al dret laboral, en 
concret sobre la cessió que es pot fer d’aquestes dades als representants 
sindicals. Novament, en aquests casos cal analitzar, en connexió amb el rè-
gim previst per a les comunicacions de dades a l’article 11 de la LOPD, qui-
nes són les dades que es vol comunicar i amb quina finalitat se sol·licita el 
coneixement d’aquestes dades. Certament, el marc normatiu preveu casos 
concrets d’accés a dades dels treballadors per part dels seus representants, 
com ara l’accés a la còpia bàsica del contracte o l’accés a dades identifi-
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catives i del lloc de treball ocupat en el cas dels funcionaris, sobre la base 
del principi de publicitat. Ara bé, fora d’aquests casos, o d’altres que pugui 
habilitar una norma o el consentiment dels afectats, no seria pertinent, com 
es plantejava en el cas analitzat, una cessió generalitzada de totes les dades 
incloses a les llistes del personal de la universitat. Pel que fa a la consulta 
d’una altra universitat, s’ha insistit en aquestes consideracions, en concret 
en el fet que la normativa aplicable no preveu expressament que els òrgans 
de representació sindical hagin de conèixer el conjunt dels conceptes retri-
butius que percep cada funcionari, corresponents a la nòmina d’un mes, de 
forma periòdica, a falta de qualsevol altra norma de rang legal que ho pugui 
autoritzar. En casos com els comentats, es recomana valorar la possibilitat, si 
escau, d’anonimitzar la informació abans de lliurar-la.

També s’han plantejat a l’Agència, en altres casos, quines són les cessions 
de dades que un representant sindical pot fer, a partir d’un accés legítim a 
informació personal, per exemple als òrgans de govern del mateix sindicat o 
als afiliats. El règim previst a l’article 11 de la LOPD i la necessitat d’acomplir 
una finalitat legítima determinen, un cop més, la resposta a aquest tipus de 
consultes. 

Pel que fa, per exemple, a les cessions que pugui fer una empresa pública 
al Comitè d’Empresa, o bé al Comitè de Direcció, i fins i tot als accionistes, 
de dades referides no només als treballadors, sinó també a candidats inclo-
sos en la borsa de treball de l’empresa, o a treballadors autònoms, seran le-
gítimes, novament, només si es té el consentiment dels titulars o una norma 
amb rang legal habilita la cessió. De forma similar, també s’ha considerat 
que els membres dels consells d’administració de les empreses municipals 
poden accedir a determinades dades dels treballadors en la mesura en què 
l’accés sigui necessari per desenvolupar les funcions que tenen assigna-
des com a membres de l’òrgan de direcció, en aplicació de l’article 4 de 
la LOPD.

L’Agència també ha tingut ocasió d’analitzar el contingut d’una instrucció d’un 
ajuntament que regula l’ús de sistemes i tecnologies de la informació i la comu-
nicació per part del seu personal. L’Agència ha advertit que la informació per-
sonal continguda als sistemes d’informació s’ha de tractar tenint en compte, 
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especialment, el principi de consentiment i l’exercici dels drets ARCO; que el 
manteniment i la comprovació del bon ús de les eines de treball han de servir 
la finalitat de garantir el funcionament normal del sistema; que el control sobre 
les eines esmentades ha de respectar el marc normatiu aplicable i la jurispru-
dència que s’ha pronunciat sobre el tema, i que el manteniment de determinats 
rastres que comporten tractament de dades personals implica crear el fitxer 
corresponent. 

En definitiva, en aquest i altres casos, com a la consulta referida a un expe dient 
disciplinari incoat a una funcionària per l’ús privat del correu electrònic del lloc 
de treball, l’Agència ha recordat que el control exercit sobre les eines de treball 
que es posen a la disposició dels treballadors ha de respectar el marc norma-
tiu aplicable i els límits establerts per la doctrina jurisprudencial, sobretot els 
referits als drets fonamentals dels treballadors.

Valoració dels sistemes de control horari mitjançant l’ús de dades biomètri
ques, en concret l’empremta digital. Valoració de l’ús de dades personals 
concretes, com ara la imatge física de les persones

Enguany l’Agència ha analitzat, arran de diverses consultes, l’ús de les da-
des biomètriques aplicades al control del compliment de l’horari laboral per 
part dels treballadors des de la perspectiva de la protecció de dades. Si bé 
les dades biomètriques, com a categoria de dades personals, no es con-
sideren dades especialment sensibles a l’efecte de l’article 7 de la LOPD, 
atès que algunes administracions públiques es plantegen cada vegada més 
l’ús de sistemes de control horari mitjançant l’empremta digital —dada per-
sonal de tipus biomètric—, s’ha considerat que calia estudiar amb detall les 
implicacions de l’ús d’aquestes dades.

Es considera que, d’acord amb la jurisprudència, tant del Tribunal Suprem 
com del Tribunal Constitucional, aquests sistemes poden resultar conformes 
a la normativa de protecció de dades personals, per a la finalitat concreta de 
controlar el compliment de l’horari laboral, sempre que es compleixi adequa-
dament, entre altres, el deure d’informació i l’obligació de crear i inscriure el 
fitxer corresponent.
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Pel que fa a l’ús de la imatge física de les persones, que constitueix una dada 
personal, l’Agència ha considerat que la gravació d’imatges per part de l’em-
presa funerària pública de les persones assistents a una cerimònia-funeral, 
després de la sol·licitud prèvia de l’entorn familiar de la persona difunta, per 
tal d’obtenir un record de la cerimònia, no està sotmesa a la normativa de 
protecció de dades personals perquè es tracta d’una captació d’imatges feta 
en l’exercici d’activitats exclusivament personals o domèstiques (article 2.2.a 
de la LOPD).

Consultes sobre l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades i sobre el contingut i l’aplicació de diverses obligacions, drets i princi
pis de la LOPD

Es continuen plantejant consultes puntuals sobre l’àmbit d’actuació de 
l’Agència, per exemple amb relació a una societat mercantil participada 
per ens públics de Catalunya. En aquest cas, s’ha recordat que, segons la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, formen part 
del sector públic les societats mercantils en el capital social de les quals 
participin, directament o indirectament, en més del 50 %, administracions 
públiques catalanes, universitats, altres ens públics, consorcis o fundacions 
privades el 50 % del capital fundacional de les quals l’hagi aportat alguna 
d’aquestes entitats.

En un altre cas, s’ha puntualitzat que la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de da-
des de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, 
no és aplicable als tractaments amb fins de videovigilància duts a terme per 
les notaries que exerceixen la seva activitat a Catalunya, atès que no estan 
incloses dins l’àmbit competencial de la Generalitat en aquesta matèria.

Diverses vegades s’ha demanat assessorament a l’Agència sobre la figura 
de l’encarregat del tractament (article 12 de la LOPD), sobre el tractament 
que pot fer l’encarregat de les dades incloses en fitxers del responsable, i 
sobre els fluxos informatius que hi pot haver entre el responsable i l’encar-
regat. En aquests casos l’Agència recorda la necessitat que s’aclareixin les 
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 obliga cions de tots dos intervinents (responsable i encarregat) a través del 
contracte pertinent. També s’ha recordat la previsió de la disposició addi-
cional 31a de la Llei de contractes del sector públic, segons la qual si el 
contractista accedeix a dades personals de les quals és responsable l’entitat 
contractant, ho fa com a encarregat del tractament. 

En un cas concret, s’ha valorat si una fundació privada, adjudicatària de la 
prestació de serveis socials, és encarregat del tractament. S’ha fet avinent 
que té la condició d’encarregat del tractament sempre que —en aquest cas 
la fundació— no decideixi sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament 
i s’indiqui al contracte administratiu que es formalitzi per prestar els serveis, 
a l’efecte de l’article 12.2 de la LOPD. Altrament, la fundació —en el cas co-
mentat— es considera responsable del tractament.

Encara amb relació a la figura de l’encarregat del tractament, en un altre cas 
en què una empresa prestadora de serveis d’avaluació psicotècnica ha d’ac-
cedir necessàriament a dades dels alumnes de centres d’ensenyament per 
poder prestar el servei, s’ha considerat que no s’estableix un nou vincle entre 
l’empresa i els alumnes, de manera que no cal aplicar, en aquest cas concret, 
el que disposa l’article 20.1 de l’RLOPD. És a dir, no es considera que hi hagi, 
pròpiament, una comunicació de dades.

L’Agència ha rebut també, com en anys anteriors, diverses consultes i pe-
ticions d’informació relatives a la naturalesa pública o privada de fitxers de 
dades personals, i a la seva inscripció.

En concret, pel que fa als fitxers que crea una fundació titular d’una univer-
sitat privada, tenen la naturalesa de fitxers privats i s’han de crear conforme 
a les normes d’organització i funcionament de la mateixa universitat, i s’han 
d’inscriure al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. S’ha considerat 
que correspon a l’Agència la inscripció en el seu registre dels fitxers de titula-
ritat d’una federació esportiva catalana, així com la inscripció dels fitxers de 
titularitat de les cambres de comerç, indústria i navegació que tinguin l’àmbit 
d’actuació a Catalunya, independentment de la naturalesa pública o privada 
dels fitxers, i també, de la mateixa manera, la inscripció dels fitxers dels col-
legis professionals que tenen l’àmbit d’actuació a Catalunya.
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L’Agència també ha tingut ocasió d’analitzar el contingut i l’aplicació dels 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (en endavant, drets ARCO). 
En concret, en un cas en què un familiar sol·licitava a un centre mèdic l’accés 
a dades contingudes en la història clínica d’un familiar, difunt, que havia estat 
atès al centre, l’Agència va considerar que, tenint en compte que la normativa 
de protecció de dades no s’aplica a les dades de persones difuntes, aquesta 
sol·licitud no constituïa un exercici del dret d’accés previst a l’article 15 de la 
LOPD, sinó que calia resoldre-la sobre la base de la llei sectorial aplicable (Llei 
41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pa cient 
i dels drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica).

Pel que fa al règim aplicable a les transferències internacionals de dades 
(en endavant, TID), l’Agència ha recordat, arran d’una consulta, que qual-
sevol comunicació de dades amb destinació al territori d’altres països ha de 
tenir en compte el que preveuen els articles 33 i 34 de la LOPD. Pel que fa 
a les comunicacions que tenen lloc dins l’Espai Econòmic Europeu, cal tenir 
en compte que aquestes s’exceptuen del règim general (articles 34.k de la 
LOPD i 5.1.s de l’RLOPD). Qualsevol TID a altres països, en què no concorri 
alguna de les excepcions previstes a l’article 34 de la LOPD, requereix obte-
nir l’autorització prèvia del director de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, llevat que se n’hagi declarat l’adequació (article 34.k de la LOPD). Pel 
que fa al tractament de dades que es faci en altres països, cal tenir en comp-
te i sotmetre’s a les previsions de les seves pròpies normes de protecció de 
dades personals.

Consultes sobre la possibilitat de difondre determinada informació personal

Com en anys anteriors, es continuen rebent consultes relatives a la possi-
ble publicació o difusió d’informacions personals, difusió que s’ha d’analitzar 
amb atenció, sobretot quan es refereix a dades que són especialment sensi-
bles i poden afectar la intimitat.

S’ha analitzat, arran de la consulta d’un col·legi professional, la difusió d’infor-
mació relativa a la comissió d’infraccions administratives i a la imposició de 
sancions que requereix el consentiment de la persona afectada o una habili-
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tació en una norma amb rang de llei. L’ordenament vigent dóna cobertura per 
comunicar les sancions imposades pel col·legi quan aquesta informació la re-
quereix un òrgan judicial o el Ministeri Fiscal, i per comunicar als corresponents 
consells de col·legis i la resta de col·legis de l’Estat les sancions executives 
que impliquin inhabilitació o separació. Ara bé, es recorda que en la resta de 
casos no hi ha cap habilitació legal que permeti donar publicitat als expedients 
o les resolucions sancionadores, ni per publicar les sancions imposades, sens 
perjudici que, quan s’hagi imposat una sanció d’inhabilitació o de separació, 
aquesta circumstància hagi de donar lloc a l’exclusió del professional afectat 
de la llista de col·legiats, mentre duren els efectes de la sanció.

Com en anys anteriors, l’Agència ha rebut enguany consultes sobre la pu-
blicació d’actes de sessions a les pàgines web municipals. Es parteix de la 
consideració prèvia que la publicació d’actes que no contenen dades de 
caràcter personal —o quan les dades personals es limiten a les dades dels 
regidors i els funcionaris que hi intervenen per raó del seu càrrec— no es 
veu limitada per la normativa de protecció de dades personals. Ara bé, quan 
les actes inclouen dades de caràcter personal, publicar-les constitueix un 
tractament de dades personals i, per tant, s’ha de sotmetre als principis i les 
garanties establerts a la LOPD.

Pel que fa a la retransmissió en directe de les sessions del ple municipal que 
tenen caràcter públic, o de les parts de les sessions que tenen aquest ca-
ràcter, com també posar a disposició general les gravacions de les sessions 
al web municipal, està habilitada per les previsions establertes a l’article 156 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, d’acord amb 
el que s’estableix al reglament orgànic municipal corresponent.

3.2.1.3. Grup de Coordinació d’Assessories Jurídiques

Com a conseqüència dels acords adoptats l’any 2007 a la reunió de direc-
tors de les agències de protecció de dades de l’Estat espanyol, l’Assessoria 
Jurídica ha exercit la coordinació del Grup d’Anàlisi Jurídica i Normativa, en 
què participen les assessories jurídiques de les quatre agències de protecció 
de dades de l’Estat espanyol: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
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l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid, l’Agència Basca 
de Protecció de Dades i l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

Durant l’any 2009 s’han fet tres reunions de coordinació (dues per video-
conferència i una de presencial) en què s’han tractat qüestions diverses en 
matèria de protecció de dades que, per la seva complexitat o per la seva 
actualitat, requereixen una anàlisi coordinada per part de les diferents as-
sessories. En concret, durant aquest any 2009 cal destacar que s’han tractat 
qüestions com ara la figura de l’encarregat del tractament, la publicació de 
dades personals als diaris oficials o els sistemes de signatura electrònica per 
part del personal de les administracions públiques.

D’altra banda, també s’ha fet, per videoconferència, una reunió de coordina-
ció conjunta amb els responsables de les àrees d’inspecció de les diferents 
agències en la qual s’ha tractat la problemàtica relacionada amb els fitxers 
de l’Administració de justícia.

L’experiència acumulada durant aquest any confirma la valoració positiva 
que s’havia fet d’aquesta iniciativa, en la mesura en què permet aprofundir 
en l’estudi de qüestions especialment complexes, intercanviar informació i, 
si escau, proposar criteris per dur a terme una actuació coordinada entre les 
diferents agències de protecció de dades de l’Estat.

3.2.1.4. Representació i defensa de l’Agència i recursos administratius

Una altra de les funcions que duu a terme l’Assessoria Jurídica consisteix en 
la representació i la defensa de l’Agència davant els òrgans jurisdiccionals. 
Per fer aquesta funció es disposa de la col·laboració del Servei de Notificaci-
ons del Gabinet Jurídic de la Generalitat.

Durant l’any 2009 han tingut entrada només 2 recursos contenciosos contra 
dues resolucions de l’Agència, totes dues relatives a sengles declaracions 
d’infracció per part d’administracions públiques. 

Així mateix, durant el 2009 només s’ha obtingut un pronunciament judicial, que 
ha estat favorable. En aquest cas, un jutjat contenciós administratiu de Barce-
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lona ha avalat la resolució de l’Agència, per la qual es declarava la inadmissió 
del recurs de reposició interposat per un ajuntament contra una resolució esti-
matòria d’una reclamació de tutela del dret d’oposició de la persona afectada.

Pel que fa als recursos administratius, se n’han presentat davant l’Agència 
un total de 19. D’aquests, 8 s’han interposat davant resolucions d’arxiu de 
procediments sancionadors, 9 davant resolucions sancionadores i 2 davant 
resolucions en matèria de tutela de drets. Dels 19 recursos, 15 s’han desesti-
mat, un s’ha estimat, 2 s’han estimat parcialment i un no s’ha admès.

3.2.1.5. Elaboració de projectes de disposicions

Durant l’any 2009 s’han elaborat diversos projectes de disposicions de di-
ferent naturalesa: d’una banda, s’ha aprovat la Instrucció 1/2009, de 10 de 
febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càme-
res amb fins de videovigilància; en segon lloc, s’ha elaborat i aprovat la Re-
solució de 20 de juliol de 2009, per la qual es regulen els fitxers de dades de 
caràcter personal de l’Agència Catalana de Protecció de Dades; finalment, 
s’ha participat en el procés d’elaboració del Projecte de llei de l’Autoritat de 
Protecció de Dades de Catalunya. 

Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter 
personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància

La Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de ca-
ràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, a la qual ja 
ens vam referir a la memòria de l’any 2008, finalment es va aprovar i es va 
publicar durant l’any 2009 (DOGC núm. 5322, 19.02.2009).

Tal com ja vam avançar a la memòria de l’any 2008, l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, en la seva tasca d’autoritat independent per a la defen-
sa del dret fonamental a la protecció de dades personals, havia detectat a 
la pràctica (en atendre consultes dels ens i els organismes que són dins el 
seu àmbit d’actuació, així com a través de la seva tasca inspectora i de re-
gistre) que la manca de previsions específiques en la normativa adreçades 
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al tractament concret de dades a través de sistemes de videovigilància feia 
necessària una explicació i una concreció més grans sobre l’articulació dels 
drets ARCO, sobre el compliment del deure d’informació suficient i adequa-
da als ciutadans, sobre la conservació de les imatges, sobre la inscripció de 
fitxers i sobre la ponderació de la pertinència i la legitimitat a l’hora d’instal·lar 
sistemes de videovigilància, entre altres qüestions. 

La normativa de protecció de dades personals configura una sèrie de prin-
cipis i obligacions a partir dels quals es legitima el tractament de dades per-
sonals. Aquest conjunt de principis i obligacions, que suposen un estàndard 
d’aplicació general per a qualsevol tractament de dades personals, presenta 
unes particularitats importants quan les dades tractades són la imatge i la veu 
de les persones, el sistema de tractament és la visualització de videocàmeres 
i la finalitat és la de videovigilància. La conjunció d’aquestes particularitats fa 
que els principis i les garanties generals de la legislació de protecció de da-
des s’hagin de concretar o adaptar, d’alguna manera. Aquesta concreció és 
el que es pretén aconseguir amb la Instrucció que es presenta. En definitiva, 
la Instrucció pretén evitar les possibles confusions que pot generar l’aplicació 
dels principis i les garanties de la protecció de dades personals des d’una 
perspectiva general, quan ens situem en el context de la vigilància a través 
de sistemes de captació de la imatge i la veu. 

La Instrucció se centra en la regulació del tractament de les imatges de les 
persones amb fins de videovigilància, però també s’aplica al tractament de 
veus vinculat a la videovigilància perquè es considera que la utilització de dis-
positius de captació d’imatges que permeten alhora captar la veu, cada cop 
més precisos gràcies a la tecnologia digital, comporta encara un risc més 
gran per a la privacitat. Per això, les possibilitats i les condicions d’utilització 
de sistemes per captar la veu juntament amb la imatge han de ser encara 
més restrictives.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació de la Instrucció les càmeres que no tracten 
imatges (càmeres falses o càmeres que no permeten identificar persones) o 
les captacions que es fan en circumstàncies molt específiques que aconse-
llen excloure-les del règim previst a la Instrucció (videoporter o captacions 
d’imatges amb finalitats exclusivament periodístiques). 
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La LOPD (article 2.3.c) fa una remissió a la seva regulació específica en el 
cas de tractaments de dades personals procedents d’imatges i sons obtin-
guts mitjançant la utilització de videocàmeres per les forces i els cossos de 
seguretat, amb una normativa específica.

Respecte d’aquest àmbit i en virtut de la remissió que fa l’article 2.2 de la Llei 
orgànica 4/1997, de 4 d’agost, que regula la utilització de videocàmeres per 
les forces i els cossos de seguretat en llocs públics (en endavant, Llei orgàni-
ca 4/1997), la normativa de protecció de dades personals, i en conseqüència 
també aquesta instrucció, només s’aplica a les qüestions que no es regulin 
específicament en aquesta normativa, com ara el deure de crear el fitxer cor-
responent i notificar-lo al Registre de Protecció de Dades de Catalunya en els 
casos que no estiguin sotmesos a inscripció en el registre previst en aquella 
normativa específica, l’aplicació de les mesures de seguretat o l’exercici dels 
drets de rectificació i oposició.

Òbviament, tots els principis de la normativa de protecció de dades són 
aplicables en matèria de videovigilància, començant pel principi de quali-
tat o pel principi del consentiment, ja que som davant d’un tractament de 
dades de caràcter personal. No obstant això, la Instrucció se centra en els 
principis de la protecció de dades que requereixen alguna concreció o ex-
plicació més precisa en matèria de videovigilància, en concret els principis 
de legitimitat del tractament, de finalitat, de proporcionalitat i de conservació 
de les imatges.

Pel que fa a la legitimitat del tractament, es fa una menció especial que els 
sistemes de videovigilància en cap cas no poden obeir o donar lloc a pràc-
tiques discriminatòries constitucionalment prohibides. Per tant, la Instrucció 
es fa ressò de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que, a 
través de les seves sentències, ha anat reiterant la prohibició de dur a terme 
aquestes pràctiques en segons quins casos. Cal assenyalar en aquest sentit 
les sentències números 231/1988, 197/1991, 37/1998, 98/2000 i 186/2000, 
entre altres, en què el Tribunal deixa constància que no només s’ha de tenir 
en compte el lloc on s’instal·len les càmeres, sinó també altres elements de 
judici per esbrinar i ponderar en cada cas si aquests mitjans de vigilància i 
control respecten el dret a la intimitat. 
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D’altra banda, des del punt de vista del principi de proporcionalitat, la im-
plantació de sistemes de videovigilància es considera una mesura poten-
cialment intrusiva en els drets de les persones que només es pot considerar 
constitucionalment legítima si és proporcionada a través d’una triple anàlisi, 
tal com es desprèn de la jurisprudència reiterada del Tribunal Constitucional 
en matèria de drets fonamentals: necessitat de la mesura, idoneïtat d’aques-
ta mesura i caràcter proporcional en sentit estricte, de manera que no es 
pugui aconseguir la mateixa finalitat mitjançant mesures menys intrusives o 
que comportin menys riscos per als ciutadans. No s’ha d’oblidar, en aquest 
context, la jurisprudència concordant del Tribunal Europeu de Drets Humans 
a l’hora de definir el «test dels límits». Segons aquest tribunal, partint de la 
base que els drets humans no són absoluts, tampoc no ho són els límits que 
es poden imposar als drets. Així, els límits als drets fonamentals només són 
legítims quan hi ha una previsió legal, i constitueixen una mesura necessària 
en una societat democràtica per assegurar determinats béns jurídics o drets 
i llibertats mereixedors de protecció (com es desprèn, en el context que ens 
ocupa, de l’article 8.2 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets hu-
mans i de les llibertats fonamentals).

Pel que fa al principi de conservació de les imatges, es preveu amb caràcter 
general que, sempre que la finalitat no es pugui aconseguir sense emmagat-
zemar les imatges, el termini de conservació serà el necessari per complir la 
finalitat, i es recomana que, amb caràcter general, no excedeixi d’un mes. 

D’acord amb els principis exposats, per contribuir a l’aplicació dels principis 
de legitimitat, finalitat i proporcionalitat, una de les novetats introduïdes per 
la Instrucció és que, amb caràcter previ a la creació del fitxer o a la posada 
en marxa del sistema de videovigilància, s’ha d’elaborar una memòria en la 
qual quedi justificat el compliment d’aquests principis. Entre els requisits que 
ha de reunir aquesta memòria cal destacar els referits expressament a la 
justificació de la legitimitat de la captació i dels tractaments posteriors que es 
prevegin, així com la justificació de la finalitat i la proporcionalitat.

L’elaboració de la memòria no es vol configurar com una càrrega suplemen-
tària per als responsables dels tractaments, sinó com una reflexió o un exa-
men previ de ponderació, exigible d’altra banda en tot expedient d’aprovació 
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d’una disposició de caràcter general d’acord amb la normativa de procedi-
ment administratiu, per tal de decidir si, efectivament, la mesura de videovi-
gilància s’ha de prendre, i si és així, en quines condicions.

D’altra banda, també en garantia d’aquests principis, la Instrucció preveu 
la possibilitat de demanar un informe a l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades sobre l’adequació del tractament de dades mitjançant la utilització de 
sistemes de videovigilància (article 9.2) no només en els casos en què sigui 
preceptiu l’informe (article 5.1.j de la Llei 5/2002, de 19 d’abril), sinó també, 
amb caràcter potestatiu, en qualsevol altre cas, sempre que aquest informe 
se sol·liciti amb caràcter previ a la posada en marxa del sistema.

En definitiva, es pretén donar al responsable del fitxer més elements de judici 
o de valoració a l’hora de prendre la decisió sobre la implantació d’aquests 
sistemes de videovigilància.

Pel que fa a la inscripció de fitxers de videovigilància, cal destacar dues 
qüestions. 

En primer lloc, l’excepció de l’obligació d’inscriure captacions d’imatges que 
no suposen enregistrament, ja que es considera que en aquest cas hi ha trac-
tament de dades però no hi ha un veritable «fitxer» susceptible d’inscripció, a 
l’efecte del que disposa la LOPD. A més, en aquests casos la inscripció fins 
i tot podria generar una certa confusió als titulars de les dades en el moment 
d’exercir els seus drets ARCO.

En segon lloc, vist el marc normatiu aplicable a la videovigilància en àmbit 
policial, ja esmentat, i la tasca duta a terme per les autoritats corresponents 
(Secretaria de Seguretat del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació, i Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància), es 
considera que els tractaments de dades sotmesos a inscripció en el registre 
previst en aquella normativa específica no requeririen inscripció al Registre 
de Protecció de Dades de Catalunya.

La Instrucció recull també la necessitat d’acomplir el deure d’informació pre-
vist a l’article 5 de la LOPD. Les característiques especials del tractament 
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mitjançant càmeres de videovigilància fan necessari adaptar l’obligació deri-
vada de l’article 5 de la LOPD a les condicions en què es faci la recollida de 
les imatges. En aquest sentit, els cartells informatius faciliten el compliment 
del deure d’informació establert a l’article 5 de la LOPD sempre que, a més 
d’informar sobre l’existència de càmeres que capten imatges i, si escau, tam-
bé veus, indiquin el lloc o el web on es pot aconseguir de forma completa la 
informació indicada a l’article 5 de la LOPD. 

Per tal de facilitar aquesta tasca, estan disponibles al web de l’Agència dos 
models de cartells informatius: l’un per al cas en què només es captin imat-
ges i l’altre en el cas en què es captin imatges i veus. En aquest darrer cas es 
pretén augmentar el grau de percepció de les persones quan se’ls enregistra 
no només la imatge, sinó també la veu.

Pel que fa a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi-
ció, s’ha considerat necessari incloure algunes especificacions, ja que en 
aquest context la pràctica posa de manifest que l’exercici d’aquests drets 
es pot veure modulat. Així, per exemple, cal acomplir el dret d’accés sense 
posar en perill els drets d’altres persones; pel que fa al dret de rectificació, 
el seu exercici es veu limitat als casos en què la dada personal, imatge o 
veu, s’hagi alterat, ja que, si no és així, s’ha considerat que no s’escau la 
rectificació. 

També amb relació a l’exercici dels drets, cal destacar que s’ha recollit a la 
Instrucció la possibilitat d’exercici dels drets de rectificació i oposició també 
pel que fa als tractaments d’imatges fets per la Policia de la Generalitat − 
Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya, ja que, tot i que no hi 
ha una menció expressa d’aquests drets a la regulació específica aplicable 
a les videocàmeres policials, la remissió que fa l’article 2.2 de la Llei orgà-
nica 4/1997 a la normativa de protecció de dades personals, en allò que no 
estigui expressament previst en aquella normativa, fa necessari el reconeixe-
ment d’aquests drets.

Finalment, amb relació a les mesures de seguretat, i per tal de minimitzar 
els riscos que pugui comportar la captació i el tractament d’imatges, i si 
escau veus, mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, la Instrucció 
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relaciona un seguit de mesures per tal d’adequar les mesures de seguretat 
previstes a la normativa en matèria de protecció de dades a les exigències 
de seguretat derivades del tractament d’imatges, entre altres les relatives a 
la ubicació dels equips de visionat i la incorporació d’un sistema de datació 
a les imatges.

A la Instrucció es diferencien els tractaments amb dispositius que no utilitzen 
tecnologia digital, o que després de la captació s’incorporen a suports que 
no es basen en la tecnologia digital, dels tractaments mitjançant sistemes 
digitals de videovigilància.

En els sistemes analògics, tot i que per captar i enregistrar la informació s’uti-
litzen elements tècnics (càmera i enregistrador de vídeo en cinta) i, per tant, 
es podria considerar que hi ha una certa automatització en el tractament de la 
informació, en realitat no implica una substancial potència de processament 
«extra» de les dades. D’altra banda, l’accés o la custòdia de la informació 
enregistrada en cintes presenta més aviat les característiques pròpies d’un 
tractament manual, tot i que s’utilitzin dispositius tècnics. Per tant, en aquest 
cas sembla més adient aplicar les mesures de seguretat previstes per als 
tractaments no automatitzats.

D’altra banda, en el moment en què la informació s’enregistra en format di-
gital, tot i que es pugui captar amb sistemes analògics, sí que es pot con-
siderar que el format digital de les imatges suposa que potencialment s’hi 
afegeixen funcionalitat i capacitats que impliquen una millora substancial del 
procés d’anàlisi i localització de la informació de caràcter personal que con-
tenen. Per tant, clarament s’hi podrien aplicar les previsions normatives dels 
tractaments automatitzats.

D’acord amb això, la Instrucció disposa que quan es faci servir tecnologia 
digital en el tractament de les imatges, i si escau veus, s’hi aplicaran les me-
sures de seguretat aplicables als fitxers i els tractaments automatitzats, i en 
el cas que no es faci servir aquesta tecnologia o només s’utilitzi per a la cap-
tació de les imatges, però després s’incorporin en suports que no es basin 
en tecnologia digital, s’hi aplicaran les mesures previstes per als fitxers i els 
tractaments no automatitzats. 
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Resolució de 20 de juliol de 2009 per la qual es regulen els fitxers de dades 
de caràcter personal de l’Agència Catalana de Protecció de Dades

Mitjançant aquesta disposició s’ha creat el fitxer de sol·licituds d’informes i 
dictàmens de l’Agència i el fitxer de reprografia. D’altra banda, atesa l’entra-
da en vigor de l’RLOPD, s’han introduït les modificacions necessàries en els 
fitxers existents per tal d’adequar-los a aquesta nova norma.

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya

Pel que fa al Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de Cata-
lunya, al qual també ens vam referir a la memòria de l’any 2008, aquest any 
s’ha seguit la tramitació de l’avantprojecte de llei fins que l’ha aprovat com a 
projecte de llei el Govern de la Generalitat el 29 de setembre de 2009, i s’ha 
facilitat al Departament de Governació i Administracions Públiques la col-
laboració requerida en tot aquest procés.

El projecte, que es va presentar al Parlament de Catalunya al mes d’octubre 
de 2009, s’ha pres en consideració i es continua tramitant.

3.2.2.  El Servei de Consultoria de l’Àrea del Registre de Protecció 
de Dades 

El Servei de Consultoria, que va iniciar la seva activitat l’any 2005, s’adreça 
als responsables dels fitxers i els tractaments, als encarregats del tractament 
dels fitxers i a les entitats i les consultores que els assessoren per adequar les 
seves institucions a la normativa de protecció de dades personals.

Aquest servei té com a objectiu principal donar un suport continuat a tots els 
projectes d’adequació a la normativa de protecció de dades personals. S’hi 
pot demanar assessorament en el moment d’iniciar un nou projecte que afecti 
l’àmbit de protecció de dades, per exemple la creació d’una nova base de 
dades, o en qualsevol altre moment del tractament de dades personals. Així, 
trobem supòsits de creació d’un servei que ha de prestar un encarregat del 
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tractament, de noves comunicacions tant entre administracions com entre 
empreses del sector privat, casos de tractaments de dades del padró que 
requereixen delimitar la legitimitat del tractament, concreció de les excep-
cions que regula la normativa de protecció de dades, compliment del deure 
d’informació, regulació de les relacions entre el responsable del fitxer i l’en-
carregat del tractament, revisió de les disposicions de creació, modificació i 
supressió de fitxers, etc.

Aquest servei dóna suport a les institucions al llarg del procés d’adequació 
mitjançant reunions periòdiques en funció de les necessitats de cada entitat 
i resol els dubtes que hi puguin sorgir.

Fent una extracció del tipus de consultes que es resolen, podríem parlar de 
tres tipologies:

—  Adequació a la normativa de protecció de dades personals. En aquest 
cas, igual que altres anys, trobem entitats que inicien el procés d’adequa-
ció i volen tenir identificats els passos que han de fer, o entitats que volen 
fer auditories d’adequació a la normativa de protecció de dades. També, 
igual que va passar l’any 2008, amb l’entrada en vigor de l’RLOPD s’han 
generat nombroses consultes respecte de com s’ha d’aplicar en àmbits 
com ara el consentiment, el dret d’informació, les cessions de dades o 
l’encarregat del tractament. Aquest any 2009 ha augmentat el nombre 
de consultes respecte de la creació de fitxers derivats de sistemes de 
videovigilància.

—  Procediment de notificació de fitxers. En aquest cas, un cop identificats 
els fitxers i els tractaments, se’ls indica quin és el millor sistema per portar 
a terme la notificació de fitxers i, fins i tot, les possibilitats d’agrupar-los 
per simplificar-ho. També, l’RLOPD ha tingut aquí la seva incidència des 
de diferents perspectives: definició de fitxers de titularitat privada i fit-
xers de titularitat pública, contingut de la disposició de caràcter general, 
modificació de fitxers ja inscrits, etc.

—  Aplicació de mesures de seguretat. En aquest àmbit les preguntes se 
centren, sobretot, a identificar nivells de seguretat i a implantar mesures 
organitzatives, o a aplicar les excepcions al nivell alt de seguretat regulat 
a l’RLOPD.
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tipoLoGia de coNsuLtes ateses
ANY

ÀmBIt 2005 2006 2007 2008 2009 AcumulAt 2009
Adequació a la normativa de protecció de dades 7 12 28 66 104 217
Notificació de fitxers 6 6 21 24 49 106
mesures de seguretat 5 7 3 5 2 22
total 18 25 52 95 155 345

distribució assumptes assessoria jurídica

Mesures de seguretat

6 6

21
24

Adequació a la normativa
de protecció de dades

Notificació de fitxers

2005        2006        2007        2008        2009

7
12

28

66

104

49

5 7 3 5 2

L’any 2009 hi va haver 155 entitats que es van adreçar al Servei de Consul-
toria (l’any 2008 en van ser 95; per tant, hi ha hagut un augment superior al 
50 %) que, en funció dels temes, es distribueixen de la manera següent:

—  104 entitats van sol·licitar ajuda amb relació a l’adequació a la normativa 
de protecció de dades. En aquest marc, es van tractar temes com ara la 
redacció de clàusules informatives, la videovigilància, la legitimació de 
les cessions de dades, la delimitació de les figures del responsable del 
fitxer i de l’encarregat del tractament, els tractaments de dades sensi-
bles, etc.
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—  49 entitats es van adreçar al Servei per tal d’identificar les entitats res-
ponsables del fitxer que han de notificar fitxers, per delimitar els fitxers 
de titularitat privada i els fitxers de titularitat pública, i per altres qüestions 
relatives al contingut de la disposició general de creació, modificació o 
supressió de fitxers.

—  2 entitats van sol·licitar informació respecte de la delimitació de les me-
sures de seguretat que cal aplicar en determinats tractaments (aplicació 
dels nous nivells de seguretats regulats a l’RLOPD, aplicació de mesures 
de seguretat als tractaments manuals, etc.).

A més d’aquesta extracció en funció del tipus de consultoria sol·licitada, per 
tipus d’entitat es poden classificar de la manera següent:

—  38 entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
—  67 entitats de l’àmbit local
—  6 universitats
—  44 entitats que entrarien dins la categoria d’altres persones juridicopúbli-

ques.

L’objectiu d’aquest servei és ajudar totes les entitats que ho necessitin en els 
processos d’adequació a la normativa de protecció de dades personals en 
un sentit ampli, i intentar simplificar les actuacions sempre dins del respecte 
al dret fonamental a la protecció de dades personals.

3.3. La funció d’inspecció, control i tutela

L’Àrea d’Inspecció s’encarrega de dur a terme les funcions inherents a l’exer-
cici de la potestat d’inspecció que atribueixen a l’Agència els articles 8 de la 
Llei 5/2002, de 19 d’abril, i 40 de la LOPD. Aquesta potestat d’inspecció es 
desenvolupa mitjançant una sèrie d’activitats o funcions inspectores previs-
tes a la LOPD, i amb més detall a l’article 20 de l’Estatut de l’Agència, entre 
les quals destaquen les relatives a la instrucció d’informacions prèvies i d’ex-
pedients sancionadors, generalment a conseqüència de denúncia. Al marge 
d’aquestes funcions, l’Àrea d’Inspecció també s’encarrega de la instrucció 
dels procediments de tutela de drets previstos a l’article 18 de la LOPD i 7.2 
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de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, que s’inicien sempre per reclamació de la 
persona afectada.

distribució de Les deNúNcies i recLamacioNs rebudes i actuacioNs d’ofici per aNYs
ANY

AcumulAt 2005 2006 2007 2008 2009 AcumulAt 2009
Reclamacions de tutela de drets 14 19 24 23 48 128
Denúncies i actuacions d’ofici per infracció 91 81 79 94 171 516
total 105 100 103 117 219 644

distribució de Les deNúNcies i recLamacioNs rebudes i actuacioNs d’ofici per aNYs

Denúncies i actuacions d’ofici per infracció

ACUMULAT 2005       2006       2007       2008       2009

91
81 79

94

171

14
19

24 23

48

Reclamacions de tutela de drets

Una anàlisi simplement quantitativa de les dades del quadre superior permet 
observar un increment espectacular de les denúncies i les reclamacions re-
budes a l’Agència durant l’any 2009. El nombre de denúncies i reclamacions 
ha passat de 117 l’any 2008 a 219 l’any 2009, és a dir, l’augment percen-
tual ha estat gairebé del 100 %. Així doncs, s’ha consolidat la tendència a 
l’alça que s’havia observat aquests darrers anys amb relació a queixes for-
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mulades davant l’Agència. Aquest increment obeeix, d’una banda, a una 
preocupació més gran de la ciutadania per la possible vulneració dels seus 
drets i llibertats —pel que fa al dret fonamental a la protecció de dades de 
caràcter personal—, i, d’altra banda, al fet que l’Agència s’ha reforçat com a 
institució de referència en la defensa d’aquest dret.

distribució de competèNcies amb reLació a Les deNúNcies i actuacioNs d’ofici
ANYS

2005 2006 2007 2008 2009
trasllat a l’AEPD 22 21 23 36 58
competència APDcAt 43 60 56 58 113

distribució de competèNcies amb reLació a Les deNúNcies i actuacioNs d’ofici

Competència APDCAT

2005       2006       2007       2008       2009

43

60
56 58

113

22 21
23

36

58

Trasllat a l’AEPD

Tal com es pot observar al gràfic anterior, les actuacions d’informació prè-
via instruïdes per aquesta agència han passat de 94 l’any 2008 a 171 l’any 
2009. Aquestes actuacions s’han iniciat fonamentalment arran de denúncies 
formulades davant l’Agència, encara que en alguns casos s’han iniciat d’ofici 
en assabentar-se l’Agència de determinades actuacions que presumptament 
podien constituir una vulneració de la normativa de protecció de dades per-
sonals. De les actuacions iniciades el 2009, un cop efectuades les compro-
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vacions oportunes 58 s’han tramès a l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, ja que les entitats que podien ser responsables de l’eventual infracció 
no eren dins l’àmbit competencial de l’Agència establert a l’article 156 de 
l’EAC i a l’article 3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril.

Cal destacar especialment que el nombre d’actuacions d’informació prèvia 
tramitades que eren dins l’àmbit de competències de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades ha passat de 58 l’any 2008 a 113 l’any 2009, de manera 
que hi ha hagut un increment percentual de gairebé el 100 %.

distribució de competèNcies amb reLació a Les recLamacioNs de tuteLa
ANYS

2005 2006 2007 2008 2009
trasllat a l’AEPD 0 6 7 0 11
competència APDcAt 14 13 17 23 37

distribució de competèNcies amb reLació a Les recLamacioNs de tuteLa

Competència APDCAT

2005       2006       2007       2008       2009

14 13

17

23

37

0

6
7

0

11

Trasllat a l’AEPD

Pel que fa a les reclamacions de tutela de drets, del total de les 48 rebudes 
a l’Agència, 11 s’han tramès a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
ja que les entitats que presumptament haurien incomplert els drets d’accés, 
rectificació, oposició o cancel·lació de la persona reclamant no eren dins 
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l’àmbit de competència de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Així, 
durant l’any 2009, 37 de les reclamacions de tutela rebudes van derivar en 
instrucció per part de l’Agència Catalana de Protecció de Dades del procedi-
ment de tutela de drets corresponent, la qual cosa suposa un increment del 
52 % amb relació a l’any 2008. 

En definitiva, la tendència incremental que s’havia observat des que es va 
crear l’Agència Catalana de Protecció de Dades s’ha evidenciat de forma 
molt notable l’any 2009, tant pel que fa a les denúncies com a les reclama-
cions de tutela interposades davant aquesta agència. Així doncs, convé res-
saltar que aquest 2009 ha estat l’any d’un creixement més gran en el nombre 
d’expedients tramitats a l’Àrea d’Inspecció de l’Agència des que es va crear, 
tant en termes absoluts com percentuals.

3.3.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors

Tal com s’ha assenyalat més amunt, durant l’any 2009 s’han iniciat 113 ac-
tuacions d’investigació prèvia que encaixaven dins l’àmbit competencial de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Així doncs, amb relació a aquests 
expedients, l’Àrea d’Inspecció ha fet aquest any les intervencions adients per 
tal d’aclarir els fets i els subjectes responsables de la presumpta infracció. En 
aquest sentit, una de les actuacions que preveu la normativa són les inspec-
cions presencials a les dependències de les entitats incloses dins l’àmbit de 
competències de l’APDCAT, de les quals se n’han fet 13 durant l’any 2009.

distribució d’actuacioNs d’iNformació prèvia iNiciades
ADmINIStRAcIÓ AFEctADA NOmBRE

Adjuntaments i entitats vinculades 61
Administració de la Generalitat i entitats vinculades 33
Fitxers privats 6
Diputacions 4
Grups municipals 3
universitats 2
col·legis professionals 3
Entitats metropolitanes 1
totaL 113
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Pel que fa al nombre d’expedients d’investigació prèvia instruïts, tal com s’ob-
serva al quadre anterior, cal destacar que la major part afecten ajuntaments i 
altres ens locals, una circumstància que, lògicament, es reflecteix en el nom-
bre de procediments incoats l’any 2009, la major part dels quals també es 
refereixen a ens locals.

Amb relació a les informacions prèvies iniciades, també cal remarcar que, 
fruit de la tendència creixent de les administracions públiques a prestar els 
seus serveis a través d’empreses de caràcter mercantil o entitats privades 
o externalitzar la seva gestió interna, 6 fan referència a fitxers de titulari-
tat privada, circumstància que no evita situar-los dins l’àmbit competencial 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb l’article 156 de 
l’EAC. Pel que fa a aquests fitxers de titularitat privada, en el cas que fi-
nalment es considerés provada la comissió d’una infracció s’hi aplicaria el 
règim sancionador ordinari previst a la LOPD, que implica la imposició de la 
sanció econòmica que correspongui, en funció de la gravetat de la infracció. 
Amb relació a aquestes 6 actuacions d’informació prèvia, 2 han derivat a 
la incoació d’un procediment sancionador, un dels quals s’ha resolt aquest 
mateix any amb la imposició d’una sanció econòmica corresponent a una 
infracció de caràcter lleu.

Finalment, s’ha de destacar l’increment del nombre de denúncies referides 
al tractament de dades personals, fonamentalment sons i imatges, recollides 
mitjançant videocàmeres. En aquesta qüestió, cal assenyalar que l’Agència, 
coneixedora de la incidència que la captació de dades personals a través 
d’aquests mitjans pot tenir en els drets i les llibertats dels ciutadans i les ciu-
tadanes, ha dictat la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer.

Al quadre següent s’exposen les xifres relatives als procediments sanciona-
dors incoats i els acabats durant l’any 2009, així com les resolucions d’arxiu 
d’informacions prèvies dictades el mateix any en les quals no es va conside-
rar procedent incoar un procediment sancionador. 
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procedimeNts d’iNfracció de Les admiNistracioNs púbLiques
SItuAcIÓ NOmBRE

Procediments sancionadors incoats 44
Procediments sancionadors finalitzats amb resolució 35
Resolucions d’arxiu d’informacions prèvies 20
Inspeccions presencials efectuades 13

Tal com es desprèn de l’estudi del gràfic i el quadre anteriors, els procedi-
ments sancionadors incoats durant l’any 2009 han estat 44, 23 dels quals 
s’han resolt aquest mateix any.

Continuant l’anàlisi quantitativa dels procediments tramitats a l’Àrea d’Ins-
pecció, cal destacar que el 2009 s’han dictat 35 resolucions que posaven 
fi al corresponent procediment sancionador, 12 dels quals s’havien inici-
at l’any 2008. De les resolucions dictades, 32 declaraven la comissió de 
la infracció corresponent, d’acord amb el règim sancionador establert a 
l’article 46 de la LOPD pel que fa a les infraccions comeses en fitxers els 
responsables dels quals són les administracions públiques, i s’establien en 
el seu cas les mesures i les recomanacions que l’ens responsable havia 
d’adoptar perquè cessessin o es corregissin els efectes de la infracció. En 
dos casos, el procediment sancionador va acabar amb resolució de sobre-
seïment, ja que durant la tramitació l’entitat imputada va aportar les proves 
oportunes que van permetre concloure que la infracció inicialment impu-
tada no havia tingut lloc. Finalment, pel que fa a la resolució sancionadora 
restant, tal com s’ha avançat, es va imposar una sanció econòmica perquè 
la infracció s’havia comès amb relació a un fitxer de titularitat privada. 

D’altra banda, s’han dictat 20 resolucions d’arxiu, ja que al si de les actua-
cions d’investigació fetes per l’Àrea d’Inspecció no es van trobar fets ni 
indicis suficients que permetessin motivar la imputació de cap infracció. 

Al quadre següent es concreta la naturalesa de les infraccions imputades als 
referits procediments sancionadors iniciats durant l’any 2009.
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procedimeNts d’iNfracció iNiciats seGoNs tipoLoGia materiaL
tIPOlOGIA NOmBRE

cessió de dades 14
Dret d’informació 9
Deure de secret 8
conculcació de principis 7
manca de creació de fitxer 5
manca de mesures de seguretat 5
Inexistència de contracte d’encarregat de tractament 4
manca d’inscripció de fitxer 1
total 53

*  Hi ha 9 procediments sancionadors en què s’imputen dues infraccions.

distribució procedimeNts d’iNfracció iNiciats seGoNs tipoLoGia materiaL

Cessió de dades
27 %

Dret d’informació
17 %

Deure de secret
15 %

Conculcació de principis
13 %

Manca de creació
de fitxer

9 %
Manca de mesures

de seguretat
9 %

Inexistència de contracte
d’encarregat de tractament

8 %

Manca d’inscripció de fitxer
2 %

Cal subratllar que el tipus d’infracció que més s’ha imputat es refereix a la 
cessió o comunicació de dades fora dels casos permesos per la llei (14), 
i també és significatiu el nombre d’infraccions consistents en la vulneració 
del deure de secret (8). Totes dues infraccions tenen en comú el fet que el 
responsable del fitxer hauria facilitat a un tercer dades personals de les per-
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sones afectades sense haver-ne recollit el consentiment, i sense l’empara 
d’habilitació legal que permeti aquesta comunicació. Una altra infracció molt 
repetida (9) ha estat la vulneració del deure d’informar les persones de les 
quals es recullen les dades personals. Finalment, també cal destacar els pro-
cediments incoats amb relació a la conculcació de principis (7) i a la falta de 
mesures de seguretat (5).

A continuació es detalla la classificació dels procediments sancionadors in-
coats en funció de la tipologia de les administracions, i després, per sectors 
afectats.

tipus d’eNtitat imputada eN eLs procedimeNts
ADmINIStRAcIÓ AFEctADA NOmBRE

Administració de la Generalitat i entitats vinculades 13
Ajuntaments i entitats vinculades 29
universitats 1
col·legis professionals 1
total 44

procedimeNts d’iNfracció iNiciats seGoNs L’admiNistració afectada

Administració de la
Generalitat i entitats

vinculades
30 %

Ajuntaments i entitats
vinculades

66 %

Universitats
2 %

Col·legis
professionals

2 %
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Tal com s’havia destacat ja a l’anàlisi de les informacions prèvies instruïdes, 
la major part dels procediments sancionadors incoats (29 d’un total de 44) 
fan referència a infraccions comeses per ajuntaments i entitats vinculades. 
Aquesta proporció no es repeteix, però, a les reclamacions de tutela de drets, 
ja que, com veurem més endavant, en aquest cas afecten en un nombre més 
elevat l’Administració de la Generalitat i entitats vinculades, si bé aquesta 
dada requereix certes matisacions que s’abordaran a l’apartat corresponent.

distribució de procedimeNts saNcioNadors iNiciats seGoNs sector afectat
SEctOR NOmBRE

Serveis al ciutadà 16
Recursos Humans 8
Salut 8
Seguretat 5
tributari 3
Altres 3
universitari 1
total 44

distribució de procedimeNts saNcioNadors iNiciats seGoNs sector afectat

Serveis al ciutadà
37 %

Recursos Humans
18 %

Salut
18 %

Seguretat
11 %

Tributari
7 %

Altres
7 %

Universitari
2 %
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Per acabar aquesta anàlisi estadística, i pel que fa a les dades relatives als 
procediments sancionadors incoats per l’Agència l’any 2009 segons la tipolo-
gia del sector afectat, si bé el nombre més elevat se situa al sector de serveis 
al ciutadà, un nombre també significatiu es refereix al sector de la salut, un 
àmbit en el qual es fa referència a un tipus de dada personal que la LOPD 
considera mereixedora d’una protecció especial. També crida l’atenció la 
xifra relativa als procediments incoats relatius al sector que s’ha anomenat 
«Recursos Humans», en el qual s’han inclòs les vulneracions comeses per 
les administracions públiques envers el seu propi personal.

A continuació s’exposa el contingut essencial de les resolucions més relle-
vants dictades per la directora de l’Agència classificades per tipologia. Tam-
bé es transcriu una part d’algunes d’aquestes resolucions que, ateses les 
circumstàncies del cas, es considera que tenen un interès especial.

Incompliment del dret d’informació previst a l’article 5 de la LOPD

La normativa preceptua l’obligació del responsable del fitxer o el tractament 
d’informar les persones afectades, abans de recollir-ne les dades personals, 
dels punts previstos a l’article 5 de la LOPD, i de fer-ho de forma expressa, 
precisa i inequívoca. 

Així, el precepte esmentat estableix el que segueix:

«1.  Els interessats als quals se sol·licitin dades personals han de ser prèvia-
ment informats de manera expressa, precisa i inequívoca:

»a)  De l’existència d’un fitxer o un tractament de dades de caràcter perso-
nal, de la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la 
informació. 

»b)  Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que 
els siguin plantejades. 

»c)  De les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a 
subministrar-les. 

»d )  De la possibilitat d’exercir-hi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició. 
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»e)  De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s’escau, 
del seu representant. 

»Quan el responsable del tractament no estigui establert en el territori de la 
Unió Europea i utilitzi en el tractament de dades mitjans situats en territori 
espanyol, ha de designar, llevat que aquests mitjans s’utilitzin amb finalitats 
de tràmit, un representant a Espanya, sens perjudici de les accions que es 
puguin emprendre contra el mateix responsable del tractament. 

»2.  Quan s’utilitzin qüestionaris o altres impresos per a la recollida, han de 
figurar-hi, de manera clarament llegible, les advertències a què es refe-
reix l’apartat anterior.

»3.  No és necessària la informació a què es refereixen les lletres b), c) i d ) 
de l’apartat 1 si el contingut de la informació es dedueix clarament de 
la naturalesa de les dades personals que se sol·liciten o de les circum-
stàncies en què es recullen.

»4.  Quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides de l’in-
teressat, aquest ha de ser informat de manera expressa, precisa i in-
equívoca, pel responsable del fitxer o pel seu representant, dins dels 
tres mesos següents al moment de registrar les dades, del contingut 
del tractament, de la procedència de les dades i del que preveuen les 
lletres a), d ) i e) de l’apartat 1 d’aquest article, llevat que ja n’hagi estat 
informat anteriorment. 

»5.  No és aplicable el que disposa l’apartat anterior quan, de manera ex-
pressa, una llei ho prevegi, quan el tractament tingui finalitats històri-
ques, estadístiques o científiques, o quan sigui impossible informar-ne 
l’interessat o exigeixi esforços desproporcionats, a criteri de l’Agència 
de Protecció de Dades o de l’organisme autonòmic equivalent, en con-
sideració al nombre d’interessats, a l’antiguitat de les dades i a les pos-
sibles mesures compensatòries.

»Així mateix, tampoc no regeix el que disposa l’apartat anterior quan les 
dades procedeixin de fonts accessibles al públic i es destinin a l’activitat 
de publicitat o prospecció comercial; en aquest cas, en cada comunicació 
que s’adreci a l’interessat se l’ha d’informar de l’origen de les dades i de 
la identitat del responsable del tractament, així com dels drets que l’assis-
teixen».
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Durant l’any 2009 es van incoar 9 procediments sancionadors en els quals la 
infracció imputada va ser la manca d’informació preceptiva a les persones 
afectades, bé perquè no es va proporcionar cap informació, o bé perquè la 
informació facilitada va ser incompleta. L’article 44.2.d de la LOPD tipifica 
com a infracció de caràcter lleu «recollir dades de caràcter personal dels ma-
teixos afectats sense proporcionar-los la informació que assenyala l’article 5 
d’aquesta llei». Hi ha 7 resolucions dictades l’any 2009 en què s’ha declarat 
la comissió d’aquest tipus infractor, i en una d’aquestes resolucions es va 
imposar una sanció econòmica, ja que la infracció es va cometre amb relació 
a un fitxer de titularitat privada.

Com ja s’ha assenyalat, l’obligació que imposa l’article 5 de la LOPD és in-
formar de determinats punts les persones afectades, ja que només així que-
darà garantit el seu dret a tenir una informació adequada i a consentir o no 
el tractament de les seves dades, en funció de la informació rebuda. Les ad-
ministracions públiques han de ser especialment curoses en el compliment 
d’aquest deure d’informació, sobretot tenint en compte que, ateses les seves 
funcions, hi ha molts casos en què sol·liciten dades de caràcter personal.

Pel que fa a les relacions amb els ciutadans, són habituals els casos en què 
l’Administració recull dades de les persones interessades mitjançant formu-
laris. En aquest sentit, cal insistir que la LOPD imposa una formalitat especí-
fica per recollir dades a través de formularis o altres impresos, en concret a 
l’apartat 2 de l’article 5, en el qual s’exigeix que aquesta informació consti als 
mateixos formularis de forma clarament llegible. 

L’Agència va declarar una infracció d’aquest tipus que havia comès un ajun-
tament perquè als formularis d’instància general que havien d’omplir les per-
sones que s’adreçaven a l’ajuntament no s’incloïen tots els punts previstos a 
l’apartat 1 de l’article 5. No obstant això, a la resolució es va matisar aquesta 
exigència en atenció al fet que el formulari esmentat es podia enviar a di-
ferents departaments de la corporació i, per tant, les dades personals que 
s’hi recollien eren susceptibles d’incloure’s en diferents fitxers, la qual cosa 
implicava que a priori fos difícil concretar la informació relativa a alguns dels 
apartats de l’article 5.
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«En els impresos d’instància general de l’Ajuntament de ........... que va pre-
sentar el denunciant davant d’aquest en dates 30/10/06, 19/02/07 i 29/02/08 
i que adjuntava a la denúncia, se sol·licitaven dades de caràcter personal, 
per tant, hi havia de constar la informació a què fa referència l’article 5.1 de 
la LOPD.

»En el transcurs d’aquest procediment ha quedat acreditat que aquests im-
presos no contenien la informació que contempla l’apartat primer de l’arti-
cle 5 de la LOPD. 

»Val a dir també que, tal com ja es va manifestar i argumentar a la proposta 
de resolució, la inclusió de la llegenda informativa de diversos aspectes pre-
vistos a l’article 5 de la LOPD en els impresos d’instància general de l’Ajun-
tament un cop iniciada la tramitació d’aquest procediment no eximeix de la 
responsabilitat que s’imputa en el present procediment.

»Respecte al contingut de la llegenda informativa, cal dir que, tenint en comp-
te la dicció de l’article 5.1 i 5.2 de la LOPD, totes les sol·licituds o instàncies 
generals han de contenir com a mínim, la referència a l’existència d’un fitxer o 
un tractament de dades de caràcter personal, la finalitat de la recollida de les 
dades i els destinataris de la informació, la identitat i la direcció del responsa-
ble del tractament o del seu representant, sense perjudici que també hagi de 
constar la informació prevista als apartats b), c) i d ) quan no s’estigui exempt 
de proporcionar aquesta informació d’acord amb l’article 5.3 de la LOPD.

»Arribat aquest punt, en la proposta de resolució es van fer les precisions 
següents sobre el contingut de la llegenda informativa que ha de constar als 
diferents impresos de l’Ajuntament de ........:

»—  Pel que fa a l’existència del fitxer o un tractament de dades de caràcter 
personal, haurà de constar la denominació concreta d’aquest fitxer o 
tractament.

»—  Respecte a la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de 
la informació, s’haurà de concretar la finalitat i els destinataris. 

»—  Quant a la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s’es-
cau, del seu representant, haurà de constar de manera expressa.

»—  Finalment, respecte al caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les 
preguntes que siguin plantejades, les conseqüències de l’obtenció de 
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les dades o de la negativa a subministrar-les i la possibilitat d’exercir-hi 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (aspectes previstos 
als apartats b), c) i d ) de l’article 5.1 de la LOPD), s’han de fer constar 
sempre aquests extrems, excepte si aquesta informació es dedueix cla-
rament de la naturalesa de les dades personals que se sol·liciten o de 
les circumstàncies en què es recullen.

»Un cop realitzades les anteriors matisacions, en la proposta de resolució 
es va manifestar que en el cas d’un model d’instància general, es podria 
considerar suficient una llegenda informativa on es concretessin el màxim 
possible tots els punts previstos a l’article 5.1 de la LOPD, tenint en compte 
la diversitat d’assumptes i matèries diferents que poden contenir aquestes 
sol·licituds. Ara bé, això no exclou que un cop tramesa aquesta sol·licitud al 
departament o àrea corresponent, aquesta hagi d’informar de manera clara, 
concreta i específica de tots els extrems previstos a l’article 5.1 de la LOPD. 
Per tant, si l’Ajuntament de ............ manté la llegenda informativa que ha in-
corporat al model d’instància general, caldrà que un cop tramesa la instància 
al departament o àrea corresponent, informi al sol·licitant de tots els punts 
previstos a l’article 5.1 de la LOPD».

En efecte, la recollida de dades personals mitjançant un imprès o formulari és 
la més habitual, però el deure d’informació que imposa l’article 5 també s’ha 
de fer efectiu quan les dades es recullen per altres sistemes o mitjans, com 
ara quan es fa per via telefònica. Aquest va ser el cas de la resolució que es 
transcriu a continuació, relativa a un ajuntament que havia enregistrat dades 
de caràcter personal de les persones que trucaven a un determinat núme-
ro de telèfon, corresponent a la policia local de la corporació esmentada, 
sense facilitar la informació requerida per l’article 5 de la LOPD.

«De totes les actuacions portades a terme en aquest procediment, tal com 
ja es va manifestar en la proposta de resolució, ha quedat acreditat que 
l’Ajuntament de ........... rep trucades de caràcter administratiu a la línia 
telefònica corresponent al número .......... Així mateix, ha quedat acreditat 
que a les persones que truquen a aquest número no se’ls informa de l’en-
registrament de la trucada ni del contingut de l’article 5 de la LOPD, quan 
el deure d’informar és un dret bàsic de la protecció de dades de caràcter 
personal.
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»En aquest punt, cal recordar que l’Ajuntament de .......... té inscrit al Registre 
de Protecció de Dades el fitxer “...........”, que inclou el control de trucades a 
la policia local, la qual cosa corrobora que està plenament sotmès a la nor-
mativa de protecció de dades de caràcter personal, també a l’article 5 de la 
LOPD». 

Les administracions públiques també han de complir el deure d’informar quan 
sol·licitin dades de caràcter personal a les persones que presten serveis dins 
les seves pròpies organitzacions; tot i que, tal com després es comentarà, en 
la major part d’aquests casos l’exigència del consentiment per fer el tracta-
ment de les dades no seria preceptiva, atesa la concurrència d’alguna de les 
excepcions previstes a l’article 6.2 de la LOPD. 

Aquest va ser el cas d’una empresa pública municipal que va implantar un 
sistema de control horari del seu personal basat en la captació del patró bio-
mètric (empremta dactilar). L’Agència va sancionar l’empresa esmentada i li 
va imposar una sanció econòmica de grau mínim perquè no havia complert 
el deure d’informació. Sobre aquest cas, cal assenyalar que l’entitat imputa-
da va al·legar que havia facilitat la informació pertinent als seus treballadors 
verbalment. Doncs bé, pel que fa a aquest darrer punt s’ha de recordar que 
l’article 18 de l’RLOPD estableix que el compliment del deure d’informació 
s’ha d’acreditar degudament, cosa que no va fer l’empresa municipal. També 
cal dir que, en un segon moment, l’empresa va facilitar la informació al seu 
personal mitjançant un formulari ad hoc, tot i que l’Agència va considerar 
que la llegenda que incorporava el document no informava de tots els punts 
requerits per la normativa. 

«En el present cas ha quedat acreditat que ........... va posar en funcionament 
un nou sistema de control de presència horària de les persones adscrites 
a la Unitat de ...... basat en la captació de les seves empremtes dactilars. 
Aquesta recollida de dades personals, empremtes dactilars, va tenir lloc en 
dos moments diferents:

»—  En el marc d’una prova pilot del sistema, duta a terme durant el mes 
d’octubre de 2008.

»—  Durant la instauració definitiva de l’esmentat sistema de control horari, 
duta a terme a partir del mes de desembre de 2008.
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»a)  En relació al compliment del dret d’informació en la recollida de dades 
amb ocasió de la posada en marxa de la prova pilot (octubre 2008), 
........ adduí al seu escrit d’al·legacions al plec de càrrecs que va in-
formar verbalment als treballadors “de la implantació d’un sistema de 
control horari i d’accés a les instal·lacions, mitjançant l’enregistrament 
d’empremtes digitals declarat davant l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades”. Així mateix, .......... va manifestar que en el marc de dos 
reunions mantingudes amb els representants dels treballadors, concre-
tament els dies 20 d’octubre i 20 de novembre de 2008, l’empresa va 
informar-los sobre les actuacions que s’havien dut a terme en relació al 
nou sistema de control horari.

 »Doncs bé, tal com ja va exposar la instructora en la proposta de resolució, 
en recollida de dades personals durant aquest període s’hauria produït una 
manca d’informació dels extrems previstos a l’article 5 de la LOPD, això és 
de l’existència del fitxer, de la seva finalitat i dels destinataris de la informa-
ció, del caràcter obligatori o voluntari a proporcionar les dades de caràcter 
personal, de les conseqüències de l’obtenció o de la negativa a subministrar-
les, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, i de la identitat i direcció del responsable del tractament o del seu 
representant. El fet que s’informi als treballadors i/o als seus representants 
del nou sistema de control horari, de la seva operativa i de l’existència d’un 
fitxer, sense més, no és suficient per considerar que s’ha fet efectiu el dret 
citat. L’article 5 de la LOPD determina molt clarament quin és el contingut de 
la informació que ha de ser facilitada a les persones afectades pel tractament 
de les seves dades personals, informació que, en aquest cas, no s’hauria 
proporcionat, ja que l’entitat imputada no ha pogut acreditar, tal com exigeix 
l’article 18 de l’RLOPD, el compliment d’aquesta obligació.

»b)  En relació al compliment del deure d’informar durant el període d’instau-
ració definitiva del sistema de control horari, ......... va esgrimir en el seu 
escrit d’al·legacions al plec de càrrecs, que va lliurar als treballadors, 
prèviament a la recollida definitiva de les seves dades personals, un 
escrit informatiu mitjançant el qual se’ls informava de forma expressa, 
precisa i inequívoca d’allò establert a l’article 5 de la LOPD.

»El text literal del dit escrit informatiu, que va ser aportat a aquesta Agència 
durant la fase d’informació prèvia que va precedir aquest procediment, era 
el següent:
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»“En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el dato bi-
ométrico de su huella digital se ha incorporado y será tratado en un fichero 
titularidad de la Empresa, con la única finalidad de mantener un correcto 
control horario y de asistencia de nuestros empleados.

»”Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, a la finalización de 
su contrato laboral los derechos de cancelación y oposición de sus datos de 
carácter personal mediante escrito dirigido a la dirección de la Empresa”.

»Tal com ja va argumentar la instructora del procediment a la proposta de 
resolució, l’escrit informatiu pateix de certes deficiències, en concret les se-
güents:

»b.1 )  Tot i que l’escrit informa sobre l’existència d’un fitxer, no es pot consi-
derar complert degudament el requisit d’informar de forma “expres-
sa, precisa i inequívoca de l’existència d’un fitxer...”. Aquest incís de 
l’article 5.1 de la LOPD, i en particular l’exigència que s’informi de 
manera “precisa”, s’ha d’interpretar com l’obligació d’informar, no no-
més de l’existència d’un fitxer, sinó que s’ha de concretar la denomi-
nació del fitxer en el qual s’inclouen les dades personals recollides.

»b.2 )  Hauria estat necessari fer constar expressament a l’escrit informatiu 
els extrems als quals es refereix l’apartat c de l’article 5.1 de la LOPD, 
per tal d’informar les persones afectades, els treballadors de ........, 
de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa 
a subministrar-les. En un supòsit com el que aquí s’analitza, resulta 
d’especial transcendència per als treballadors de l’empresa saber 
concretament quines serien les repercussions que comportaria la ne-
gativa a subministrar la seva empremta dactilar. 

»També calia informar a les persones treballadores, no només de la possi-
bilitat d’exercir els drets de cancel·lació i oposició, sinó també dels drets de 
rectificació i accés, tal com disposa l’apartat d de l’article 5.1 de la LOPD.

»En relació a la manca d’informació d’aquests apartats de l’article 5.1 de la 
LOPD, ........ adduí en la seva defensa allò que disposa el punt 3 del mateix 
precepte, el qual estableix que “no és necessària la informació a què es re-
fereix en les lletres b), c) i d ) de l’apartat 1 si el contingut de la informació es 
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dedueix clarament de les dades personals que se sol·liciten o de les circum-
stàncies en què es recullen”.

»La instructora del procediment ja va assenyalar a la proposta de resolució 
que la interpretació sobre l’exclusió de determinats aspectes del dret d’in-
formació ha de ser especialment restrictiva, tota vegada que es tracta d’una 
exclusió que afecta un dret fonamental. En relació a aquesta qüestió resulta 
d’interès la Sentència de l’Audiència Nacional de 15/06/01, que s’expressa 
en els següents termes:

»“La discrepancia radica en que la Agencia considera de aplicación el artí-
culo 5.1, que exige que los afectados a los que se soliciten datos personales 
deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco 
de los extremos que indican sus cinco apartados. Por el contrario, el Centro 
demandante considera que nos hallamos ante la excepción que recoge el 
punto 3 del mismo artículo: No será necesaria la información a que se refiere 
el apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza 
de los datos personales que se solicitan o de las circunstancias en que se 
recaban, y apoya la excepción en el contenido del artículo 8 del mismo texto: 
Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la cesión, las 
instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales 
correspondientes podrán proceder al tratamiento automatizado de los datos 
de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o 
hayan de ser tratados en los mismos... Añadiendo que la hoja de información 
y consentimiento del donante tiene la consideración de verdadera historia 
clínica, por lo que no es preciso advertirle previamente de que sus datos van 
a quedar archivados.

»”Partiendo de que no se plantea en autos lo relativo a si procede, o no, llevar 
a efecto una información, y en su caso características de la misma, para el 
que acude a un Centro de Salud como paciente, la Sala para el supuesto de 
autos, considera que resulta conforme a derecho la exigencia de que en las 
hojas de donación se recoja la información a que alude el punto segundo de 
la parte dispositiva de la resolución impugnada.

»”En primer lugar, debe tenerse en cuenta que nos hallamos ante la regula-
ción del derecho de información a la recogida de datos, derecho importan-
tísimo porque es el que permite llevar a cabo el ejercicio de otros derechos, 
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y así lo valora el texto positivo al pormenorizar su contenido, y establecer la 
exigencia de que el mismo sea expreso, preciso e inequívoco. La relevancia 
del derecho conlleva que su exclusión requiera el mandato expreso de una 
norma, acogiendo una interpretación estricta, vedándose su extensión medi-
ante artificiosas deducciones. Pues bien, con estas premisas no se aprecia 
que pueda ser de aplicación el apartado tercero del propio artículo, pues el 
contenido de la información ni se deduce claramente de la naturaleza de los 
datos personales que se solicitan —datos que aparecen recogidos en el do-
cumento obrante al folio 17 del expediente administrativo—, así lo considera 
la Sala, y la parte actora no justifica la claridad de esta deducción; ni de las 
circunstancias en que se recaban, referidas al momento de prestar consen-
timiento para efectuar una donación voluntaria de sangre, previa e inmediata 
a la extracción”.

»En definitiva, segons l’exposat, no es pot considerar que el dret d’informació 
de les persones afectades, en la fase d’instauració definitiva de l’esmentat 
sistema de control horari, s’hagi complert en tots els seus termes mitjançant 
el lliurament de l’escrit informatiu analitzat. Així, per una banda, no s’informa 
de la denominació del fitxer en el qual s’inclouen les dades personals. D’altra 
banda, tampoc s’informa de les conseqüències de l’obtenció de les dades o 
de la negativa a subministrar-les (article 5.1.c), ni de la possibilitat d’exercir-hi 
els drets d’accés i rectificació (article 5.1.d ). A judici d’aquesta Agència, no 
es pot acceptar l’excepció a la informació prevista a l’article 5.3 de la LOPD, 
atès que el contingut d’aquests darrers extrems (apartats c) i d ) de l’arti-
cle 5.1) no es pot deduir clarament de la naturalesa de les dades personals 
que se sol·liciten o de les circumstàncies en què es recullen.»

Per acabar d’analitzar els assumptes que es refereixen al deure d’informació 
que té el responsable del fitxer, cal abordar un cas en el qual una administra-
ció pública no va atendre aquest dret pel que fa a les persones amb les quals 
mantenia una “relació administrativa de caràcter especial” (persones sota 
custòdia de l’Administració), a les quals se sol·licitaven dades de caràcter 
personal a través d’un formulari. Com en el cas anterior, tot i que el consenti-
ment de les persones afectades no era preceptiu per fer el tractament de les 
dades personals recopilades, no es va informar les persones interessades 
dels punts previstos a l’article 5 de la LOPD. L’Agència no va acceptar l’al-
legació de l’entitat imputada, que va adduir en la seva defensa l’excepció al 
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deure d’informació establert a l’article 24.2 de la LOPD, que literalment diu: 
«El que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 5 no és aplicable a la recollida 
de dades quan el fet d’informar-ne l’afectat afecti la defensa nacional, la se-
guretat pública o la persecució d’infraccions penals».

«a)  En primer lloc manifesta que la instructora d’aquest procediment realit-
za “una interpretació d’allò més restrictiva de l’excepció al dret d’infor-
mació de les persones afectades pel tractament de dades prevista a 
l’article 24.1 de la LOPD”.

»En efecte, la interpretació realitzada és certament restrictiva. Però tal inter-
pretació té una raó de ser. Tal com ja va exposar la instructora a la proposta 
de resolució, no es pot oblidar que el dret a la protecció de dades de caràcter 
personal és un dret fonamental, previst a l’article 18.4 de la Constitució Espa-
nyola i, per tant, el que procedeix en aquest àmbit, quan es tracta de l’aplica-
ció de normes que d’alguna manera puguin contenir excepcions a l’efectivitat 
d’aquest dret fonamental, és precisament una interpretació restrictiva. És per 
això que la lectura que efectua la Direcció General ............ de l’article 24.1 
de la LOPD, pel que fa al que s’ha d’entendre per “persecució d’infraccions 
penals”, no es pot acceptar. El literal del citat article s’ha d’interpretar en el 
sentit estricte dels seus termes; així, la persecució de les infraccions penals 
és una funció que l’Estat encomana, segons estableix l’article 11 la Llei or-
gànica 2/1986, de 13 de març, a les Forces i els Cossos de Seguretat. En 
aquest mateix sentit cal assenyalar que l’article 24.1 de la LOPD aquí tractat, 
que conté una menció a la “seguretat pública o la persecució d’infraccions 
penals”, es troba íntimament lligat a l’article 22.2 del mateix cos legal, pre-
cepte que, en relació als fitxers de les Forces i els Cossos de Seguretat, 
exceptua la necessitat del consentiment de les persones afectades quan les 
dades siguin necessàries “per a la prevenció d’un perill real per a la segure-
tat pública o per a la repressió d’infraccions penals”. Aquest darrer precepte 
l’interpreta la jurisprudència en el sentit que l’aplicació d’aquest darrer incís 
està condicionada a que s’efectuï dins del marc d’una investigació concreta. 
Així, la Sentència del Tribunal Suprem núm. 249/2008, s’expressa en els ter-
mes següents:

»“Esa capacidad de recogida de datos que la LO 15/1999 otorga a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, no puede, desde luego, servir de excusa para 
la creación de un régimen incontrolado de excepcionalidad a su favor. Pero 
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tampoco cabe desconocer que la recogida de ese dato en el marco de una 
investigación criminal —nunca con carácter puramente exploratorio— para 
el esclarecimiento de un delito de especial gravedad, puede reputarse pro-
porcionada, necesaria y, por tanto, ajena a cualquier vulneración de relieve 
constitucional”.

»En relació a l’aplicació del protocol ......... en la fase d’execució de mesures 
definitives resulta clar que la intervenció dels professionals de .......... té lloc 
en un moment en què ja s’ha produït aquesta fase de persecució i, de fet, ja 
s’ha establert la responsabilitat penal del menor.

»D’altra banda, pel que fa a l’aplicació del citat protocol durant la fase d’exe-
cució de mesures cautelars, s’ha de tenir en compte que, segons l’article 28 
de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, aques-
tes mesures són imposades per l’òrgan judicial quan hi ha indicis racionals 
de la comissió d’un delicte per part del menor al qual s’ha obert expedient, 
per tant, la fase de “persecució” de la infracció penal estaria també supera-
da, tota vegada que ja s’hauria comès la dita infracció. I en qualsevol cas, 
quan s’aplica el protocol durant la fase d’execució de mesures cautelars, no 
sembla que la recollida de dades personals efectuada pels professionals de 
......... en l’aplicació del protocol ......... es pugui subsumir en la consideració 
de “persecució d’infracció penal”.

»En definitiva, els professionals de .............. sol·liciten dades personals als 
menors per tal d’elaborar un informe que té el seu origen, efectivament, en 
la comissió d’una infracció penal per part del menor, però la seva intervenció 
no és produeix en la fase de “persecució” de la infracció penal, sinó preci-
sament després d’haver-se perseguit i determinat les responsabilitats penals 
del menor per part de l’òrgan judicial competent, en el cas d’execució de me-
sures definitives, o bé després que l’esmentat òrgan judicial hagi considerat 
que existeixen prous indicis racionals de la comissió del delicte o falta per 
part del menor, en el cas de l’execució de mesures cautelars. L’article 24.1 
de la LOPD determina clarament, tal com ja s’ha avançat, que l’excepció al 
dret d’informació es produeix quan el dret a informar dificulti o afecti la perse-
cució d’infraccions penals. En el moment en què es produeix la recollida de 
dades que ens ocupa, per part de l’equip tècnic de ......., la infracció penal 
ja s’hauria produït tota vegada que es realitzen en la fase d’execució d’una 
mesura (cautelar o ferma) imposada per l’òrgan judicial. A més, tal com s’ha 
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manifestat anteriorment, no correspon al professional de .......... la persecució 
d’aquestes infraccions, sinó l’elaboració d’informes en relació al seguiment 
de la mesura per part del menor.

»[…]

»Per acabar, cal aquí recordar allò que ja va exposar la instructora a la pro-
posta de resolució.

»Per una banda, remarcar que el dret de la persona sota custòdia d’instituci-
ons penitenciàries a ser informada de la incorporació de les seves dades a 
fitxers creats per les autoritats administratives ha estat reconegut en diferents 
pronunciaments judicials. Així, les Interlocutòries de l’Audiència Provincial de 
Madrid núm. 271/2001, núm. 335/2004 i núm.1193/2009, entre d’altres, en 
relació al tractament de les dades relatives a determinats tipus d’interns in-
closos en el Fitxer d’Interns d’Especial Seguiment (FIES), es pronuncien en 
els següents termes:

»“Por otro lado, la inclusión en un fichero FIES de los datos de un determina-
do interno no requiere un pronunciamiento motivado. Creado un fichero por el 
acuerdo de la Autoridad Administrativa competente, la incorporación a él de 
los datos sólo exige la información al interesado de determinadas circunstan-
cias previstas en el artículo 5 de la Ley Orgánica Reguladora del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal, como de la propia existen-
cia del fichero automatizado, la finalidad de la recogida de los datos y los 
destinatarios de la información, de las consecuencias de la obtención de los 
datos, o de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación; información que el propio artículo excluye cuando el contenido 
de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que 
se solicitan o de las circunstancias en que se recaban […]”

»En idèntic sentit en relació al dret d’informació dels interns pel que fa a inclu-
sió de les seves dades als fitxers FIES, s’han pronunciat l’Audiència Provinci-
al de Ciudad Real —interlocutòria núm. 43/2005— i l’Audiència Provincial de 
Cantàbria —interlocutòria núm. 352/2005—.

»D’altra banda, el fitxer “................”, creat per l’Ordre del Departament de 
............., té com a finalitat i usos previstos, “l’execució de les mesures d’in-
ternament i de medi obert que s’imposin als menors i joves pels jutges de 
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menors, gestió de les propostes i els informes socials i psicològics emesos 
pels òrgans judicials de menors, suport als processos de reinserció, ges-
tió dels programes de mediació en l’àmbit de la justícia juvenil, programes 
específics de tractament i els programes d’observació en medi obert i en 
centres. També la gestió de l’assessorament tècnic a les instàncies judicials i 
dels expedients de les persones ateses per la Direcció General. L’elaboració 
i control dels programes de conciliació i reparació en l’àmbit de la justícia ju-
venil. També es preveu la generació d’estadística interna i pública i informes 
de gènere”. Per tant, es pot constatar que, d’entre les finalitats declarades 
del fitxer no hi figura la de “persecució d’infraccions penals”, la qual cosa 
vindria a reforçar el que s’ha argumentat anteriorment sobre la impossibilitat 
que entrés en joc l’excepció de l’article 24.1 de la LOPD, invocada pel De-
partament de ..........»

Conculcació de principis i garanties de la LOPD

Es tractaran en aquest apartat alguns casos de vulneració del principi de 
qualitat de les dades personals, establert a l’article 4 de la LOPD, en els dife-
rents vessants: proporcionalitat, exactitud, finalitat i conservació. Durant l’any 
2009 s’han iniciat 7 procediments en què s’imputava la vulneració d’aquest 
principi de qualitat de les dades personals.

Aquesta agència va dictar una resolució amb declaració d’infracció respecte 
d’un ajuntament perquè va publicar al seu web corporatiu les dades relatives 
a les persones que s’havien presentat a un procés selectiu. Es va considerar 
que la publicació de les dades personals dels aspirants que hi figuraven 
—nom, cognoms i DNI amb totes les xifres—, durant un període que es va 
allargar molt més enllà de la finalització del procés selectiu, vulnerava el prin-
cipi de proporcionalitat de les dades, tant per les dades personals exces-
sives comunicades com pel temps, també excessiu, durant el qual es van 
exposar.

«De les actuacions practicades durant la tramitació del present procediment, 
es desprèn que l’Ajuntament de ........ ha comès una infracció greu prevista a 
l’article 44.3.d en relació amb l’article 4, apartats 1 i 5, de la LOPD. 
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»D’una banda, l’article 44.3.d de la LOPD preveu com a infracció greu:

»“d )  Tractar les dades de caràcter personal o utilitzar-les posteriorment 
amb conculcació dels principis i les garanties que estableix aquesta 
llei o amb incompliment dels preceptes de protecció que imposin les 
disposicions reglamentàries de desplegament, quan no constitueixi 
infracció molt greu.”

»En relació amb aquesta infracció, l’article 4, apartats 1 i 5, de la LOPD pre-
veu que:

»“1.  Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser trac-
tades, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequa-
des, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats 
determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. […]

 ”5.  Les dades de caràcter personal han de ser cancel·lades quan hagin 
deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han 
estat recollides o registrades.

»”No han de ser conservades de manera que permetin identificar l’interessat 
durant un període superior al necessari per a les finalitats d’acord amb les 
quals hagin estat recollides o registrades.”

»En el present cas, ha quedat acreditat que l’Ajuntament de .......... va mante-
nir accessible a la seva pàgina web, sense cap tipus de restricció, l’Acta del 
Tribunal Qualificador en la qual hi figuraven les dades personals, nom, cog-
noms i DNI amb totes les seves xifres, de les persones que s’havien presentat 
al procés de selecció de referència. A més, aquestes dades de caràcter per-
sonal es van mantenir a la citada pàgina web durant més d’un any.

»Sostenia l’Ajuntament, en la primera de les al·legacions formulades al plec 
de càrrecs, que la identificació en la pàgina web de les persones participants 
en el procés, amb nom, cognoms i DNI, hauria estat necessària tota vegada 
que no es podia descartar la coincidència del mateix nom i cognoms entre 
diversos participants.

»Doncs bé, tal com ja es va exposar en la proposta de resolució, al marge 
que no concorria la causa que l’Ajuntament invocava com a justificació per 
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publicar totes les dades de les persones participants en el procés de selec-
ció, fins i tot en el cas de coincidència entre algunes de les dades d’aquests, 
la identificació de les persones aspirants es podia haver aconseguit d’igual 
forma fent constar el nom, cognoms i DNI, però no amb la seva numeració 
completa, sinó parcial. La publicació de la dada del DNI —amb totes les xi-
fres—, junt amb nom i cognoms de les persones participants, és del tot punt 
excessiva atenent a la finalitat de la seva publicació.

»D’altra banda l’Ajuntament argüia, a la tercera de les seves al·legacions, que 
la raó per la qual l’acta del Tribunal Qualificador seguia accessible per Internet 
bastant més enllà de la finalització del procés selectiu radicava en què la pun-
tuació final dels aspirants establia l’ordre dels nomenaments de les persones 
incloses a la llista d’espera, la qual tenia una durada màxima de dos anys 
segons s’establia a les bases de la convocatòria. En aquest sentit, invocava 
l’Ajuntament en la seva defensa l’article 4.5 de la LOPD, en el qual es preveu 
que “les dades han de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries 
o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades”.

»Tal com es va assenyalar a la proposta de resolució, tot i que s’arribés a ad-
metre com a lícita la publicació a la pàgina web de la Corporació de la llista 
d’aspirants durant el temps de vigència de la borsa de treball objecte de la 
convocatòria, a fi i efecte de donar transparència a l’ordre de nomenament de 
les persones participants en la convocatòria, el cert és que aquesta finalitat 
s’hauria pogut aconseguir d’igual forma sense fer difusió de la totalitat de les 
dades identificatives de les persones aspirants i les qualificacions obtingu-
des, sinó fent-hi constar només els noms i cognoms i el número d’ordre de 
cadascuna d’elles en la borsa d’interinatge. Sigui com sigui, la vulneració per 
part de l’Ajuntament de ......... del principi de qualitat de les dades establert 
a l’article 4 de la LOPD s’hauria produït igualment en base a la publicació la 
dada del DNI complet, juntament amb els noms i cognoms de les persones 
aspirants, tal com s’ha assenyalat anteriorment.

»Una de les més greus amenaces que afecten el dret fonamental a la inti-
mitat i, per tant, el dret fonamental a la protecció de dades, és la capacitat 
que tenen algunes organitzacions, a través de la utilització de buscadors en 
Internet, d’acumular gran part d’informació sobre particulars, elaborant inclús 
perfils personals. Amb la publicació de dades personals del tot punt excessi-
ves i el manteniment innecessari en el temps de totes aquestes dades en les 
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pàgines web s’està possibilitant i facilitant que s’elaborin perfils personals o 
que de la informació se’n faci un ús il·legítim. És per això que especialment 
les Administracions Públiques, atès el volum i la qualitat de dades personals 
de les que disposen i que en conseqüència sotmeten a tractament, han de 
complir de forma escrupolosa amb el principi de proporcionalitat de les da-
des personals.

»En definitiva, l’Ajuntament de ......... ha comès una infracció greu consistent 
en no complir el principi de proporcionalitat de les dades, com a manifestació 
del principi de qualitat establert a l’article 4 de la LOPD».

Pel que fa al principi de finalitat de les dades, referit a la prohibició d’utilitzar 
les dades objecte de tractament amb finalitats incompatibles amb aquelles 
per a les quals es van recollir, és interessant esmentar una resolució en la 
qual es va considerar que un ajuntament havia fet un ús il·legítim de les da-
des contingudes en un determinat fitxer responsabilitat de la corporació. El 
fet denunciat va ser que un ajuntament havia adreçat a tots els vilatans del 
municipi una carta personalitzada amb motiu dels 100 dies del nou govern 
municipal. Al si del procediment es va comprovar que, per enviar les cartes 
esmentades, s’havien utilitzat dades incorporades en un determinat fitxer 
responsabilitat de l’ajuntament, i que no es podia vincular el contingut de 
la missiva a l’exercici d’unes competències municipals o actuacions con-
cretes. Sobre la base d’aquests fets, l’Agència va considerar que s’havia 
vulnerat el principi de finalitat de les dades com a manifestació del principi 
de qualitat de les dades, i va imputar la infracció prevista a l’article 44.3.d de 
la LOPD. En aquesta resolució també es va analitzar l’expressió «finalitats 
incompatibles» que figura a la LOPD i que pot comportar alguns problemes 
d’interpretació.

«A l’últim manifesta l’Ajuntament en aquesta al·legació que “la utilització de la 
base .......... per fer la salutació de l’Alcalde forma part de les competències 
que els Ajuntaments tenen reconegudes als art. 25 i 26 de la Llei 7/1985”, i 
que “no s’amplia ni es força la finalitat per la qual la base ....... va ser conce-
buda”.

»En relació a aquest punt cal insistir en la finalitat declarada del fitxer ........., 
que no és altra que “registre d’entrades i sortides dels documents que entrin 
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o surtin de l’Ajuntament de .........., de la documentació de la Secretaria (de-
crets, acords) i d’altres expedients”.

»Tal com argumentava la instructora a la proposta de resolució, d’acord amb 
l’article 4.2 de la LOPD, les dades personals recollides per a una finalitat 
concreta, no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles 
per a les quals es van recollir les dades. Així, les “finalitats” a les que fa refe-
rència aquest precepte han de relacionar-se amb el principi de pertinència 
o limitació en la recollida de dades regulat a l’apartat 1 del mateix article. 
Conforme al citat precepte, les dades només podran tractar-se “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”.

»En conseqüència, si el tractament de la dada personal ha de ser “pertinent” 
a la finalitat perseguida i la finalitat ha d’estar “determinada”, encara que 
l’article 4.2 indica que no es pot utilitzar per a una finalitat “incompatible”, no 
resulta admissible l’ús per a una finalitat “diferent”. A aquesta conclusió ha 
arribat la jurisprudència, tal com s’exposa a continuació.

»Primerament, el Tribunal Constitucional en la Sentència 292/2000 raona el 
següent:

»“El derecho a consentir la recogida y tratamiento de los datos personales no 
implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos a terceros […] Y, 
por tanto, la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamien-
to con fines distintos de los que originaron su recogida, aun cuando puedan 
ser compatibles con éstos, suponen una nueva posesión y uso que requiere 
el consentimiento del interesado.”

»D’altra banda, l’Audiència Nacional s’ha pronunciat sobre el que s’ha d’en-
tendre per “finalitats incompatibles” en la Sentència de 17/03/04:

»“Cuando el Art. 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999 se refiere a finalidad in-
compatible está utilizando una expresión inspirada en el art. 1.b de la Di-
rectiva 95/46, CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 
pero la transposición del término incompatibles resulta confusa y equívoca y 
como tal ha quedado plasmado en el derecho español. Baste señalar que un 
dato de carácter personal recabado para una determinada finalidad puede 
ser indebidamente utilizado para otra actividad diferente que sin embargo 
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no sea estrictamente incompatible con aquella. Aplicando de forma literalista 
el artículo 4.2 de la Ley Orgánica, quedaría privado de sentido y vaciado de 
contenido y para evitar este resultado indeseable esta Sala considera que 
lo que prohíbe el precepto es que los datos de carácter personal se utilicen 
para una finalidad distinta de aquella para la que han sido recogidos”.

»En aquest sentit, també l’Audiència Nacional, en la Sentència d’11/02/04, 
reitera el criteri ja manifestat al seu torn en la SAN de 08/02/02:

»“En relación con la interpretación de la expresión finalidades incompatibles 
que establece el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999, esta Sala no puede 
compartir el criterio que postula el recurrente, pues el artículo 4.2 de la Ley 
Orgánica 5/1992, ya no se refiere a «finalidades distintas», sino a «finalida-
des incompatibles», revelando una ampliación de la posibilidad de utilización 
de los datos, sin embargo la interpretación sistemática del precepto y la am-
bigüedad del término finalidades incompatibles avalan la interpretación rea-
lizada en el acto administrativo impugnado. En efecto, según el Diccionario 
de la Real Academia, incompatibilidad significa ‘repugnancia que tiene una 
cosa para unirse con otra, o de dos o más personas entre sí’, por tanto una 
interpretación literal ampararía el uso de los datos para cualquier fin abriendo 
una gama indefinida e ilimitada de finalidades, pues es muy difícil imaginar 
usos que produzcan la repugnancia que evoca la incompatibilidad, por lo 
que semejante interpretación conduce al absurdo y como tal ha de recha-
zarse.”

»Així les coses, resulta evident que en el present supòsit, la utilització per 
part de l’Ajuntament de ............ de les dades personals del fitxer ......., que té 
la finalitat de “registrar les entrades i sortides de tots el documents i expedi-
ents que entren o surten de l’Ajuntament i de la documentació de secretaria 
(decrets i acords) i d’altres expedients”, amb la finalitat d’enviar unes cartes 
de salutació de l’Alcalde a la ciutadania del municipi, suposa una finalitat 
diferent a la que havia justificat la seva recollida.

»Es refereix l’Ajuntament al fet que la salutació de l’Alcalde forma part de 
les competències que els Ajuntaments tenen reconegudes als articles 25 i 
26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. En 
relació a aquesta qüestió s’ha de dir que quan l’exercici de competències 
municipals implica haver de dirigir comunicacions al domicili de les persones 
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residents al municipi, semblaria més adequat utilitzar el padró municipal i 
no el fitxer ......., que té unes finalitats concretes i determinades tal com s’ha 
argumentat anteriorment.

»Al marge del que s’ha exposat anteriorment, que ja justifica per si mateix la 
present declaració d’infracció, a judici d’aquesta Agència el to i contingut de 
la carta controvertida fa difícil permetre vincular-la amb l’exercici d’unes com-
petències municipals concretes. Això es corrobora amb les mateixes mani-
festacions formulades per l’entitat imputada quan diu que “el fitxer ....... va ser 
creat mitjançant decret d’alcaldia de data 31/08/05. A partir del 30 de juny de 
2009 qui no vulgui que les seves dades siguin utilitzades pels enviaments de 
l’Ajuntament tenen el dret d’inscriure’s a la llista ROBINSON”. S’ha de dir que 
les Llistes Robinson són un servei d’exclusió publicitària a la disposició de les 
persones que té com objectiu evitar la recepció de publicitat no desitjada, de 
manera que es tracta d’un servei que s’emmarca en l’àmbit de la publicitat 
personalitzada, és a dir, aquella publicitat que es dirigeix personalment a una 
persona A aquest respecte, es fa necessari recordar que les dades contin-
gudes als fitxers responsabilitat de les Administracions Públiques no poden 
ser utilitzades per a finalitats publicitàries, doncs en aquest cas es vulneraria 
la legislació de protecció de dades de caràcter personal, i això sense neces-
sitat que les persones afectades s’haguessin donat d’alta o no a una Llista 
Robinson. En qualsevol cas, no resulta necessari aprofundir més en l’anàlisi 
d’aquesta al·legació, tota vegada que la infracció comesa ha estat la utilitza-
ció de les dades contingudes al fitxer ....... per a finalitats incompatibles amb 
aquelles per a les quals havien estat recollides.»

Tractaments i/o cessions il·lícits

La LOPD estableix, com a norma general, que per fer el tractament de dades 
personals, i en concret per comunicar-lo, és preceptiu tenir el consentiment 
de la persona interessada o bé que hi hagi una habilitació legal que permeti 
el tractament o la comunicació. També estableix la mateixa LOPD unes ex-
cepcions generals al consentiment a l’article 6.2, pel que fa al tractament, i 
a l’11.2, pel que fa a la comunicació. Així doncs, les comunicacions o trac-
taments de dades personals que es facin fora dels casos permesos per la 
llei suposaran o bé un tractament de dades il·lícit o bé una cessió de dades 
il·lícita.
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1.  Abordarem en primer lloc les resolucions dictades que fan referència al 
tractament inconsentit de dades de caràcter personal.

Com ja s’ha apuntat més amunt, són habituals els casos en què el tractament 
de les dades no necessita el consentiment de les persones afectades, atès 
que entraria en joc alguna de les excepcions previstes a l’article 6.2 de la 
LOPD.

Concretament, en un dels procediments tramitats es va dictaminar la licitud 
del tractament de les dades personals, les empremtes dactilars, perquè s’hi 
aplicava una de les excepcions establertes a la normativa; en concret, la que 
preceptua que no és necessari el consentiment de les persones afectades 
quan les dades es recullen «per a l’exercici de les funcions pròpies de les ad-
ministracions en l’àmbit de les seves competències; quan es refereixin a les 
parts d’un contracte o un precontracte d’una relació de negoci, laboral o ad-
ministrativa i siguin necessàries per al seu manteniment o compliment […]». 

La resolució es pronunciava en els termes següents:

«L’escrit presentat per la persona denunciant feia referència, en termes ge-
nèrics, a un possible incompliment a la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal, en la captació d’empremtes dactilars efectuada per al sis-
tema de control horari implantat per la Direcció General de ...............

»[…]

»a)  Quant a la necessitat de consentiment de les persones afectades per 
tal de poder realitzar el tractament de les seves dades de caràcter per-
sonal.

»L’article 6.1 de la LOPD disposa, com a principi general, la necessitat del 
consentiment de la persona afectada per tal de tractar les seves dades de 
caràcter personal. L’apartat 2 del citat article enumera, però, els supòsits en 
els quals aquest consentiment no és preceptiu. En concret, preveu que “no 
cal el consentiment quan les dades de caràcter personal es recullin per a 
l’exercici de les funcions pròpies de les administracions en l’àmbit de les se-
ves competències; quan es refereixin a les parts d’un contracte o un precon-
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tracte d’una relació de negoci, laboral o administrativa i siguin necessàries 
per al seu manteniment o compliment […]”.

»En aquest sentit, l’article 108 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats tex-
tos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix, entre 
els deures del personal de la Generalitat:

»“g)  Complir estrictament la jornada i l’horari de treball, els quals es de-
terminaran per reglament en funció de la millor atenció als adminis-
trats, dels objectius assenyalats en els serveis i del bon funcionament 
d’aquests.”

»Per la seva banda, el Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i hora-
ris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Gene-
ralitat, estableix, en els seus articles 21 i 22.1, el següent:

»“Article 21. Responsables del control horari

»”21.1. Els i les caps de les diferents unitats i els i les caps de les unitats de 
personal, en coordinació amb les inspeccions de serveis ordinàries de cada 
departament, organisme o entitat, són responsables directes del control del 
compliment de la jornada i l’horari dels funcionaris i de les funcionàries que 
en depenen, sens perjudici de la supervisió superior dels secretaris i de les 
secretàries generals, directors i directores generals, delegats i delegades ter-
ritorials o assimilats i assimilades. El personal que ocupa càrrecs de coman-
dament o assimilats ha de col·laborar activament en el control del compliment 
de la jornada i l’horari del personal que en depèn.

»”21.2. A les unitats orgàniques ubicades en altres edificis i segregades 
físicament de les corresponents secretaries generals, direccions generals, 
delegacions o similars i en el cas de personal que presta serveis en centres 
no burocràtics (educatius, culturals, assistencials i altres), la responsabilitat 
directa del control de la jornada i l’horari recau en el o la cap de centre, sens 
perjudici de les competències que corresponen als càrrecs esmentats al pa-
ràgraf anterior. Correspon als i les caps directes el control del compliment de 
la jornada i l’horari del personal que ocasionalment o habitualment realitza  
tasques fora del seu centre de treball.
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»“Article 22.1. Mitjans de control horari

»”El control del compliment de la jornada i l’horari es realitza mitjançant re-
llotges de control horari o altres mitjans informàtics que es considerin ade-
quats.”

»El Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, en les seves sentències de 10 
de gener i 28 de març de 2003, es pronuncià en els termes següents: “La ex-
cepción a la regla general de la exigencia de consentimiento resulta de plena 
aplicación al caso litigioso, dado que la recogida de datos se realiza en el 
seno de una relación jurídica laboral o administrativa y tiene como finalidad el 
control de su cumplimiento, puesto que la observancia de las normas en ma-
teria de jornada constituye elemento imprescindible para el cumplimiento del 
resto de las obligaciones derivadas de dicha relación”.

»En el cas que aquí s’examina, el tractament té el seu origen, precisament, en 
la necessitat d’assegurar el degut compliment de les obligacions derivades 
de la relació administrativa o laboral que vincula al personal funcionari o labo-
ral amb l’entitat. I el control del compliment d’aquesta obligació, és una funció 
que correspon exercir a la pròpia Administració en la qual el personal hi pres-
ta serveis. En definitiva, ens trobem en un dels supòsits regulats a l’article 6.2 
de la LOPD en què el consentiment per part de les persones afectades pel 
tractament de les seves dades de caràcter personal no és preceptiu».

També és interessant un cas en el qual l’Agència es va haver de pronunciar 
sobre la licitud del tractament de dades relatives a la salut plantejat per un 
col·legi professional. El supòsit de fet era el següent: la persona denunciant 
manifestava a l’escrit de denúncia que havia tramitat una queixa contra un 
professional sanitari davant el col·legi professional corresponent per tal que 
es depuressin les possibles responsabilitats d’aquell professional sanitari. 
Doncs bé, la persona que havia interposat aquella reclamació es queixava 
pel fet que el col·legi havia tractat les seves dades de salut sense haver-li 
sol·licitat el consentiment. La particularitat d’aquest cas consisteix en el fet 
que les dades personals tractades eren dades de salut, que, recordem, la 
normativa qualifica de dades sensibles o especialment protegides, i a les 
quals se’ls confereix un règim de protecció més estricte. Així, l’article 7.3 de 
la LOPD determina que només es podran tractar les dades relatives a la salut 
si ho disposa una llei o es té el consentiment exprés de la persona afectada. 
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En el cas aquí tractat es va concloure que existia una habilitació legal que 
permetia el tractament de les dades de salut sense tenir el consentiment de 
la persona interessada.

«A)  Pel que fa a la manca de consentiment exprés per fer al tractament de 
les dades de salut de la persona denunciant.

»L’article 7.3 de la LOPD estableix que les dades relatives a la salut poden 
ser recollides, tractades i cedides amb el consentiment exprés de la persona 
afectada o quan una llei ho disposi. En el cas aquí tractat, el consentiment 
de la persona denunciant no seria preceptiu, atès que diverses disposicions 
legals emparen la recollida i tractament d’aquestes dades.

»En efecte, d’una banda, l’article 5 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre 
col·legis professionals, indica:

»“Correspon als Col·legis Professionals l’exercici de les següents funcions, 
en el seu àmbit territorial:

»”[…]

»”i )  Ordenar en l’àmbit de la seva competència l’activitat professional dels 
col·legiats, vetllant per l’ètica i dignitat professional i pel respecte degut 
als drets dels particulars i exercir la facultat disciplinària en l’ordre pro-
fessional i col·legial.”

»D’altra banda, l’article 15 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici 
de professions titulades i dels col·legis professionals, estableix els punts se-
güent: 

»“Potestat disciplinària

»”1.  Les actuacions professionals que no compleixin les disposicions 
d’aquesta llei i les normes específiques que regulen l’exercici de la 
professió de què es tracti poden ser sancionades en els termes esta-
blerts per aquest títol.

»”2.  El règim disciplinari de les professions titulades no col·legiades és 
exercit per l’Administració de la Generalitat. També hi és exercit en el 
cas de professionals que tinguin l’obligació d’estar col·legiats i no la 



Memòria d’actuacions

112

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2009

compleixin, o de les empreses i les entitats que contractin professio-
nals en aquest supòsit.

»”3.  Els col·legis professionals i, si s’escau, els consells de col·legis profes-
sionals tenen competència per a sancionar els col·legiats que infringei-
xin les disposicions col·legials i professionals, de conformitat amb el 
que disposen aquest títol i el títol V.”

»La intervenció del ........., en relació a la persona denunciant, responia a 
les seves potestats disciplinàries envers les persones col·legiades a la seva 
entitat. Així, són precisament les disposicions abans transcrites les que de-
terminen que el .......... pugui tractar les dades personals dels qui presenten 
una queixa contra alguns/es dels seus col·legiats/des, sense necessitat del 
consentiment exprés de la persona que formula la queixa.

»En relació a aquest punt, cal dir que difícilment el .......... podria realitzar les 
valoracions oportunes sobre l’actuació duta a terme per un dels seus mem-
bres col·legiats —de conformitat amb la potestat atribuïda als col·legis pro-
fessionals per la normativa abans ressenyada—, sense poder recollir i tractar 
tota la informació relativa al cas denunciat, entre la que figuraria, òbviament, 
dades relatives a la salut de la persona denunciant.

»En conclusió, la recollida i tractament de determinades dades de salut, en 
l’àmbit específic en què es va produir la denúncia, es pot efectuar sense 
obtenir el consentiment de la persona afectada, de conformitat amb les dis-
posicions legals que ho habiliten (art. 5 de la Llei 2/1974 i article 15 de la 
Llei 7/2006)».

2.  Pel que fa a la comunicació de dades personals sense tenir el consen-
timent de les persones afectades, com ja s’ha comentat, hi ha casos 
en què una norma amb rang de llei permet aquesta difusió a tercers. 
Aquest va ser el cas d’un ajuntament que va publicar a la seva pàgina 
corporat va la llista de persones admeses i excloses en un procés selec-
tiu. Aquesta agència va considerar que la publicació esmentada estava 
habilitada per la Llei i, per tant, el cas era encabible en una de les excep-
cions al consentiment previstes a l’article 11.2 de la LOPD. 

«En relació al fet denunciat en el sentit que les dades de caràcter personal 
que figuraven a les llistes eren accessibles per a tothom a través de la pà-
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gina web de l’Ajuntament, sense que s’hagués obtingut el consentiment de 
les persones afectades per a aquesta divulgació, cal exposar el següent.

»Respecte a aquest fet concret referent a la publicació a la web municipal 
de l’acta del Tribunal Qualificador en la qual hi constaven dades personals 
de les persones participants en el procés selectiu, cal dilucidar si es tractaria 
d’una actuació que podria contravenir la LOPD, o bé, pel contrari, si la publi-
cació esmentada seria una comunicació o una cessió de dades autoritzada 
per la normativa aplicable al cas concret.

»En aquest sentit, l’article 11 de la LOPD regula la comunicació de dades 
determinant el següent:

»“1.  Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden 
ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directa-
ment relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessio-
nari amb el consentiment previ de l’interessat.

»”2.  El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari:

»”a) Quan la cessió està autoritzada en una llei.”

»En aquest cas es considera que existia una habilitació legal, que es troba 
als articles 59.6.b) i 60.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
El primer dels preceptes indicats disposa, en relació a la pràctica de la noti-
ficació dels actes administratius, el següent:

»“6.  La publicació, en els termes de l’article següent, substitueix la notifica-
ció i té els mateixos efectes en els casos següents:

»”[…]

»”b)  Quan es tracti d’actes integrants d’un procediment selectiu o de con-
currència competitiva de qualsevol tipus. En aquest cas, la convoca-
tòria del procediment ha d’indicar el tauler d’anuncis o els mitjans de 
comunicació on s’efectuïn les publicacions successives, i no tenen va-
lidesa les que es duguin a terme en llocs diferents.”

»D’altra banda, l’article 60.1 de la mateixa norma determina:
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»“Els actes administratius han de ser objecte de publicació quan ho establei-
xin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent”.

»Si bé és cert que, en aquest cas concret, les bases de la convocatòria, 
aprovades per un Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de ........., no 
determinaven el lloc de publicació dels resultats definitius del procés selec-
tiu, sí que ho disposa expressament el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals, norma 
de rang superior a la disposició de l’Ajuntament, i aplicable a tots els proces-
sos de selecció de personal duts a terme per les Corporacions locals, com 
és aquest supòsit.

»L’article 80.4 de la citada norma explicita el següent:

»“La puntuació final de les proves selectives i la llista d’aprovats s’ha de pu-
blicar al tauler d’anuncis de l’ens local […].”

»Per tant, la publicació al tauler d’anuncis de l’ens local, l’Ajuntament de 
.......... en aquest cas, dels resultats definitius del procés de selecció és una 
actuació que venia imposada per l’aplicació conjunta de les disposicions 
legals i reglamentàries que s’han ressenyat. 

»Certament, aquesta habilitació legal es refereix a la publicació al tauler 
d’anuncis, però els preceptes esmentats s’han de posar en relació amb l’arti-
cle 12 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, determina el següent:

»“La publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o regla-
mentària hagin de publicar-se en tauler d’anuncis o edictes podrà ser subs-
tituïda o complementada per la seva publicació en la seu electrònica de l’or-
ganisme corresponent.”

»En conclusió, la publicació a la pàgina web municipal, assimilable al tauler 
d’anuncis o edictes de l’Ajuntament de .........., de l’Acta del Tribunal Quali-
ficador amb la puntuació obtinguda a les proves selectives, juntament amb 
les dades personals imprescindibles per a la identificació de les persones 
aspirants, no vulnerava per si mateixa la LOPD, sense perjudici del que s’ha 
exposat en el fonament de dret segon, respecte al principi de qualitat».
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En una altra de les resolucions dictades es va declarar la comissió de la 
infracció prevista a l’article 44.4.b de la LOPD: «La comunicació o la cessió 
de dades de caràcter personal, llevat dels casos en què estigui permès». 
Aquesta resolució es referia a una empresa municipal que havia cedit da-
des relatives a la filiació sindical (dades especialment protegides) dels seus 
treballadors a un jutjat d’instrucció que tramitava un procediment en el qual 
l’entitat sancionada era part. L’Agència no va acceptar les al·legacions de 
l’empresa, basades, d’una banda, en l’existència d’habilitació legal, i, d’altra 
banda, en la concurrència de l’excepció prevista a l’apartat d de l’article 11.2 
de la LOPD, que eximeix del consentiment de la persona afectada quan «la 
comunicació que s’hagi de fer tingui com a destinatari el Defensor del Po-
ble, el Ministeri Fiscal, els jutges o els tribunals o el Tribunal de Comptes, en 
l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes».

«L’entitat imputada defensava la seva actuació emparant-se en el “CUMPLI-
MIENTO EXACTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE”. En concret, al·legava que 
la seva comunicació de dades personals al Jutjat Social vindria determinada 
pel requeriment d’informació d’aquest. A més, ........ entenia que s’havia de 
fer una interpretació extensiva dels articles 19 i 20 del Reial decret legislatiu 
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment 
Laboral (TRLPL).

»Aquests articles disposen el següent:

»Article 19

»”1.  En els processos en els quals demandin de forma conjunta més de deu 
actors, aquests hauran de designar un representant comú, amb el qual 
s’entendran les successives diligències del litigi. Aquest representant 
haurà de ser necessàriament advocat, procurador, graduat social col-
legiat, un dels demandants o un sindicat. Aquesta representació po-
drà conferir-se mitjançant poder atorgat per compareixença davant 
Secretari judicial, per escriptura pública o mitjançant compareixença 
davant el servei administratiu que tingui atribuïdes les competències 
de conciliació, mediació o arbitratge o l’òrgan que assumeixi aquestes 
funcions. Juntament amb la demanda s’haurà d’aportar el document 
corresponent d’atorgament d’aquesta representació. 
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»”2.  Quan el Jutjat o el Tribunal, conforme a l’article 29, acordi d’ofici o a ins-
tància de part l’acumulació de processos corresponents a diverses de-
mandes presentades contra un mateix demandat, afectant d’aquesta 
manera el procés a més de deu actors, els requerirà perquè designin 
un representant comú, podent recaure aquesta designació en qualse-
vol dels subjectes esmentats a l’apartat anterior. A aquest efecte, jun-
tament amb la comunicació als actors de la resolució d’acumulació, els 
citarà de compareixença davant el Secretari judicial dintre dels quatre 
dies següents per al nomenament del representant comú; si el dia de 
la compareixença no assistís alguns dels citats en forma, es procedirà 
a la designació del representant comú, entenent-se que qui no compa-
regui accepta el nomenament efectuat per la resta.

»”3.  En tot cas, qualsevol dels demandants podrà expressar la seva voluntat 
justificada de comparèixer per si mateix o de designar un representant 
propi, diferenciat del designat de forma conjunta pels restants actors.

»“Article 20 

»”1.  Els sindicats podran actuar en un procés en nom i interès dels treba-
lladors afiliats a ells que així l’hi autoritzin, defensant els seus els drets 
individuals i recaient en els citats treballadors els efectes d’aquella ac-
tuació.

»”2.  En la demanda, el sindicat haurà d’acreditar la condició d’afiliat del tre-
ballador i l’existència de la comunicació al treballador de la seva volun-
tat d’iniciar el procés. L’autorització es pressumirà concedida excepte 
declaració en contrari del treballador afiliat. En el cas que no s’hagués 
atorgat aquesta autorització, el treballador podrà exigir al sindicat la 
responsabilitat que procedeixi, que haurà de decidir-se en un procés 
laboral independent.

»”3.  Si en qualsevol fase del procés el treballador expressés, en presència 
judicial, que no havia rebut la comunicació del sindicat o que, havent-la 
rebut hagués negat l’autorització d’actuació en el seu nom, el Jutge o 
el Tribunal, prèvia audiència del sindicat, acordarà l’arxiu de les actua-
cions sense més tràmit.”

»Tal com es va exposar en la proposta de resolució, la potestat d’acumu-
lar actuacions en un procés judicial és de l’òrgan judicial corresponent, bé 
d’ofici o a instància de part (art. 19.2 de la TRLPL). Però una cosa és que 
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......... instés al Jutjat per tal que s’acordés la representació conjunta de la 
part codemandada en relació a una eventual compareixença a l’acte del 
judici oral, en base —segons indicava en l’escrit que dirigia al Jutjat— d’una 
“interpretación extensiva de lo previsto en el artículo 19 de la TRLPL y de 
su 20 (sic) en referencia a la representación a través de las distintas Secci-
ones Sindicales con el fin de que dichos demandados puedan articular su 
defensa con las máximas garantías sin perjudicar el servicio público” i una 
altra cosa ben diferent és que sense que l’òrgan judicial hagués acordat cap 
decisió respecte a aquesta petició, comuniqués al Jutjat les dades sindicals 
dels treballadors que són part del procediment. I, en tot cas, val a dir que 
la previsió legal invocada per .......... per justificar la seva actuació, referent 
a la possibilitat que els treballadors compareguin judicialment representats 
pels sindicats als quals hi estan afiliats, és una opció que la llei concedeix 
als propis treballadors afectats, de manera que s’hauria de comptar sempre 
amb el seu consentiment.

»En relació amb la necessitat esgrimida per ........... conforme s’hauria de fer 
una “interpretació extensiva” de la norma laboral, no es pot oblidar que, quan 
parlem de dades de caràcter personal, estem parlant d’un dret fonamental 
previst a l’article 18.4 de la Constitució Espanyola i per tant, el que procedeix 
en aquest àmbit, quan es tracti de l’aplicació de normes que d’alguna ma-
nera puguin contenir excepcions a l’efectivitat d’aquest dret fonamental, és 
precisament una interpretació restrictiva.

»Per tant, a la vista de tot el que s’ha exposat fins aquí no podria entrar en 
joc —en contra d’allò que manifesta ...........— el previst a l’article 11.2.a) de 
la LOPD, referent al fet que no és precís el consentiment de la persona afec-
tada per a les cessions que estiguin autoritzades a una llei. Com s’ha vist, el 
Reial decret legislatiu 2/1995 no habilitava la comunicació de dades que ha 
originat la incoació d’aquest procediment.

»D’altra banda, tampoc no és aplicable al present cas l’altre supòsit que invo-
cava .............. com a exceptuat de consentiment de la persona interessada, 
concretament el de l’article 11.2.d) de la LOPD. Certament aquest precepte 
es refereix al cas en què la comunicació té com a destinataris, entre d’altres, 
els Jutges o Tribunals, però aquesta excepció només resulta admissible quan 
tal comunicació sigui per donar compliment a un requeriment previ de l’òr-
gan judicial, llevat que el desenvolupament del procés judicial, conforme a la 
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legislació vigent, exigeixi o habiliti en algun dels seus tràmits l’aportació de 
documents que continguin dades personals.

»En aquest sentit, la Sentència de l’Audiència Nacional de 26/10/05 estableix, 
en relació al literal de l’article 11.2.d ), que “dicha excepción al consentimien-
to del afectado por una cesión de sus datos personales se refiere al supuesto 
de aquellos datos que se utilizan en un procedimiento judicial cuando han 
sido requeridos previamente por el Juez en el ejercicio de sus funciones”.

»La qüestió relativa a la cessió de dades als òrgans judicials ha estat aborda-
da en el dictamen 26/2005 d’aquesta Agència, en els termes següents:

»“Tal i com hem vist, la Constitució 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’execució 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 […].

»”Però s’ha de tenir en tot moment present que l’autodeterminació informa-
tiva s’insereix en l’article 18.4 de la Constitució i que amb el reconeixement 
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 va-
lor 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 constitucional-
ment protegits, de manera que la cessió de les dades personals al jutge o 
magistrat no vulneri el dret a la protecció de dades. Entenem doncs, que 
el jutge o magistrat, que apareix com a únic òrgan legitimat per a cursar 
aquesta petició, ha de motivar i concretar amb precisió quina és la informa-
ció 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 titular de les seves dades i la confidencialitat de 
la informació”.

»En definitiva, ha quedat acreditat que ................... va remetre informació 
sobre afiliació sindical dels seus treballadors al Jutjat Social núm. ............. i 
aquesta informació s’hauria tramès a totes les seccions sindicals i persones 
codemandades, tot això sense obtenir el consentiment exprés i per escrit 
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d’aquells ni tenir habilitació legal per fer-ho, per la qual cosa, hauria infringit 
els articles 11 i 7.2 de la LOPD abans detallats.

»De tot el que s’ha exposat es desprèn que ........ ha incorregut en la infracció 
molt greu prevista a l’article 44.4.b) en relació amb els articles 11 i 7.2, tots 
ells de la LOPD.

»L’article 44.4.b) de la LOPD disposa que és una infracció d’aquesta natu-
ralesa “la comunicació o la cessió de les dades de caràcter personal, llevat 
dels casos en què estigui permès”.»

En aquesta mateixa resolució es van exposar les raons per les quals, tot i ser 
una empresa pública municipal, i pel fet que la infracció s’havia comès en 
un fitxer de titularitat privada, no s’imposava la sanció econòmica correspo-
nent.

«Quart. Una vegada s’han qualificat els fets com a infracció molt greu, i pel 
que fa a la imposició de la sanció corresponent, es fa necessari reproduir la 
consideració ja formulada per la instructora en la proposta de resolució en 
relació a les modificacions que ha comportat en a les entitats de dret privat 
amb capital o recursos públics —com és el cas de ..........— l’entrada en vigor 
del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment de la LOPD (RLOPD).

»Els articles 43.2 i 46.1 de la LOPD configuren un règim específic en virtut 
del qual, quan la infracció es comet en relació amb un fitxer del qual en sigui 
responsable una administració pública, no s’apliquen les sancions previstes 
a la LOPD. En aquests casos, la resolució del procediment sancionador que 
es tramita es limita a declarar la infracció i requerir l’adequació a la legalitat, 
sense imposar, però, una sanció econòmica. L’Agència Catalana de Protec-
ció de Dades, fins a l’entrada en vigor de l’RLOPD (19/04/08) aplicava un 
concepte material de fitxer públic, segons el qual es consideraven com a 
públics aquells fitxers necessaris per a l’exercici de funcions públiques amb 
independència de la forma que adoptés l’ens que les exercités. L’RLOPD ha 
efectuat una definició de fitxers de titularitat pública i fitxers de titularitat priva-
da que ha comportat un canvi en el règim sancionador aplicable als casos en 
què hi hagi un fitxer el titular del qual tingui naturalesa jurídica privada, com 
és el cas de ......... Concretament, l’article 5.l de l’RLOPD defineix els fitxers 
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de titularitat privada com aquells dels quals en siguin responsables, perso-
nes, empreses o entitats de dret privat, amb independència de qui tingui la 
titularitat del seu capital o de la procedència dels seus recursos econòmics. 
Per tant, en el cas que es cometi una infracció en relació amb aquests fit-
xers de titularitat privada, i que estiguin inclosos en l’àmbit de competència 
d’aquesta Agència, el procedent serà la imposició al responsable de la san-
ció econòmica que correspongui segons el previst a l’article 45 de la LOPD.

»En base a l’exposat, en el procediment sancionador que ens ocupa no proce-
deix la imposició de sanció econòmica a ....... perquè els fets es van cometre quan 
encara no estava en vigor l’RLOPD, però sí que seria procedent en les infraccions 
que eventualment es puguin cometre després de la seva entrada en vigor».

En una altra de les resolucions dictades per l’Agència es va analitzar la qües-
tió relativa a la ponderació entre dos drets fonamentals que en aparença 
podien col·lidir: d’una banda, el dret a la llibertat d’expressió, i de l’altra, el 
dret a la protecció de les dades de caràcter personal. En aquest cas es va 
denunciar la cessió indiscriminada de dades personals feta per un determi-
nat ajuntament a través de difondre-les en diferents mitjans (ràdio, fullets i 
web). L’ajuntament imputat va basar la seva línia de defensa emparant-se en 
el dret d’informació i la llibertat d’expressió. L’Agència va considerar que, tot 
i acceptar que moltes vegades els tribunals de justícia han optat per donar 
prevalença al dret a la informació i a la llibertat d’expressió davant el dret a la 
protecció de dades personals, en aquest cas no es donaven les condicions 
exigides per la doctrina jurisprudencial per considerar preferent el dret a la 
lliure expressió o el dret d’informació.

«3.4) A la quarta al·legació presentada, l’Ajuntament defensa la llibertat 
d’expressió de les Administracions Públiques en base a la Sentència del Tri-
bunal Constitucional 185/1989, de 13 de novembre: “Tal i com consta a la 
citada sentència del Tribunal Constitucional es poden realitzar declaracions 
per part de les Administracions Públiques i l’actuació dels Ajuntaments té 
que ser vinculada al compliment dels fins que atorga l’ordenament jurídic”. 
Per últim, afegeix que “en cas de considerar aplicable la normativa de pro-
tecció de dades, en l’actuació realitzada preval l’interès general i, per tant, 
l’actuació de l’Ajuntament dintre de l’àmbit de la Constitució s’ajusta en la 
seva totalitat al marc legal vigent”.
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»En primer lloc, cal reiterar allò que la instructora ja va assenyalar a la propos-
ta de resolució, atès que en relació als fets que aquí s’imputen, en cap cas 
no podria entrar en joc la llibertat d’expressió de l’article 20 CE. En efecte, la 
llibertat d’expressió té per objecte pensaments, idees i opinions, i fins i tot, 
judicis de valor. En canvi, la llibertat d’informació constitueix el dret a comuni-
car i rebre lliurement informació que versi sobre fets noticiables. Així doncs, la 
llibertat d’expressió té per objecte la idea mentre que la llibertat d’informació 
té per objecte la notícia o els fets. Per tant, en el present procediment san-
cionador, els fets imputats només podrien pretendre encabir-se dins l’àmbit 
de la llibertat d’informació, atès que d’acord amb la documentació obrant en 
l’expedient, la difusió efectuada per l’Ajuntament posa en coneixement a una 
pluralitat indeterminada de persones, uns fets relatius a la presentació d’una 
queixa davant el Síndic de Greuges per part de la denunciant, sense que 
això pugui qualificar-se com un comentari o opinió emesa a l’empara de la 
llibertat d’expressió.

»En segon lloc, deixant de banda que aquí no pot entrar en joc la lliber-
tat d’expressió, en relació amb l’afirmació que sosté l’Ajuntament, segons 
la qual, en l’actuació de l’Ajuntament preval l’interès general, cal manifestar 
que si l’objectiu pretès per l’Ajuntament era posar en coneixement de la ciu-
tadania uns fets rellevants per a l’interès general, la dita informació s’hagués 
pogut facilitar sense mencionar les dades de caràcter personal de la persona 
denunciant, complint així, amb la finalitat pretesa i garantint alhora, el dret a la 
protecció de dades de caràcter personal de la persona denunciant.

»En conseqüència, per les raons anteriorment exposades es desestima l’al·-
legació. 

»Quart. Tal com s’ha advertit anteriorment, es considera oportú fer una men-
ció a la resposta que havia donat la instructora a les al·legacions formulades 
davant el plec de càrrecs per l’Ajuntament ..........

»La segona i tercera al·legació s’abordaven de forma conjunta, ja que amb-
dues tenien en comú que defensaven la prevalença de la llibertat d’expressió 
i d’informació sobre el dret a la protecció de dades de caràcter personal, i 
això en base als criteris establerts tant per la jurisprudència com per l’Agèn-
cia Espanyola de Protecció de Dades en alguns dels seus informes, invocats 
per l’Ajuntament.
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»De la resposta efectuada per la instructora en la proposta de resolució, la 
qual es dóna per reproduïda, cal destacar l’argumentació principal.

»En primer lloc, fonamentava els motius pels quals no era aplicable al present 
cas, la llibertat d’expressió. Un cop efectuada aquesta precisió, s’analitzaven 
els diferents casos aportats tant de l’AEPD com la jurisprudència exposant 
les raons per les quals no servien per desvirtuar els fets imputats. La principal 
d’elles era la següent:

»“La jurisprudència del Tribunal Constitucional, ha assenyalat, en diverses 
ocasions, entre les quals destaca l’STC 14/2003, que ‘los sujetos titulares 
de la libertad de información y del correlativo derecho a recibirla son la co-
lectividad, cada uno de sus ciudadanos y los profesionales del periodismo, 
pero en ningún caso son titulares de los referidos derechos fundamentales 
las instituciones públicas o sus órganos’. A més afegeix que: ‘la información 
que las Administraciones Públicas recogen, conservan y archivan ha de ser 
necesaria para el ejercicio de las potestades que les atribuye la Ley y ha 
de ser, además, adecuada para las legítimas finalidades previstas por ella, 
pues las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan 
del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 
CE, siendo aquella información luego utilizada por sus distintas autoridades 
y organismos en el desempeño de sus funciones, desde el reconocimiento 
del derecho a prestaciones sanitarias o económicas de la Seguridad Social 
hasta la represión de conductas ilícitas, incluyendo cualquiera de la vario-
pinta multitud de decisiones con que los poderes públicos afectan a la vida 
de los particulares. En este sentido, con base en las mismas razones que 
las esgrimidas en relación con la libertad de expresión, ha de señalarse, en 
lo que aquí interesa […], respecto a la titularidad por las instituciones pú-
blicas o sus órganos de libertad de información, que la información vertida 
por las instituciones públicas o sus órganos en el ejercicio de sus atribu-
ciones queda fuera del ámbito protegido por esta libertad reconocida en el 
art. 20.1.d ) CE’.”

»En el present cas, la difusió d’informació relativa a les dades de caràcter 
personal de la persona denunciant —utilitzant un mitjà de comunicació com 
era la Ràdio .........., o altres canals o sistemes, com fou el cas de la pàgina 
web municipal i uns fulletons— s’ha de considerar efectuada per l’Ajunta-
ment ........., i no per mitjans de comunicació. De fet, aquesta circumstància 
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que s’acaba de ressaltar, i que opera en contra de l’Ajuntament ............, 
s’infereix de les pròpies resolucions judicials i administratives invocades a 
l’escrit d’al·legacions. Així, totes i cadascuna d’aquestes resolucions es re-
fereixen a revelacions d’informació efectuades per mitjans de comunicació, 
sense que en figuri cap efectuada per una Administració Pública, com hau-
ria estat procedent.

»En conseqüència, per tot el que s’acaba d’exposar, cal concloure que no es 
pot compartir l’afirmació de l’Ajuntament, segons la qual: “l’activitat portada a 
terme per part de l’Ajuntament .......... segons l’establert a l’Agència Espanyo-
la de Protecció de Dades (en endavant AEPD) i la jurisprudència, està dins 
de l’article 20 de la Constitució Espanyola sobre la llibertat d’expressió […]. 
Aquesta llibertat d’expressió es caracteritza per a posseir una posició preva-
lent sobre els anomenats drets de la personalitat de l’article 18 de la CE […]”. 
Al marge de la precisió que s’ha efectuat sobre els conceptes de llibertat 
expressió/llibertat informació, segons la qual, en aquest procediment, només 
podria entrar en joc la llibertat d’informació, com s’ha vist, el TC ha declarat 
que la informació emesa per una Administració Pública queda fora de l’àmbit 
de l’article 20 de la CE».

Inexistència de contracte d’encarregat de tractament

L’article 12 de la LOPD estableix que no es considera comunicació de dades 
si l’accés de tercers a dades personals és necessari per prestar un servei 
al responsable del tractament. El mateix precepte estipula la necessitat que 
aquesta relació s’articuli mitjançant un instrument que acrediti la concertació 
i el contingut d’aquesta relació —com ara un contracte—, i detalla els punts 
que preceptivament hi han de constar.

Durant l’any 2009 s’han incoat 4 procediments sancionadors en els quals 
s’imputava la infracció prevista a l’article 44.3.d amb relació a l’article 12 de la 
LOPD. En dos d’aquests procediments s’ha dictat una resolució que declara-
va la infracció referida, ja que, tot i que hi havia determinats instruments que 
documentaven la relació establerta entre el responsable del fitxer i l’entitat 
prestatària del servei, no es recollien tots i cadascun dels punts previstos a 
l’article 12 de la LOPD.
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Així es va declarar en un procediment seguit contra un centre hospitalari que 
havia externalitzat el servei de gestió de les històries clíniques. En aquest 
cas, encara que l’entitat imputada havia fet un procés de contractació admi-
nistrativa, de manera que quedava acreditada la relació entre el centre hospi-
talari i l’empresa externa, l’Agència va considerar que a la documentació que 
formalitzava aquesta relació no es feia menció expressa de totes i cadascuna 
de les previsions requerides per a la figura de l’encarregat de tractament. 

«De les actuacions practicades durant la tramitació del present procediment, 
es desprèn que l’Hospital .......... ha comès una infracció greu prevista a l’ar-
ticle 44.3.d ) en relació amb l’article 12 de la LOPD. 

»D’una banda, l’article 44.3.d ) de la LOPD preveu com a infracció lleu: “Tractar 
les dades de caràcter personal o utilitzar-les posteriorment amb conculcació 
dels principis i les garanties que estableix aquesta Llei o amb incompliment 
dels preceptes de protecció que imposin les disposicions reglamentàries de 
desplegament, quan no constitueixi infracció molt greu”.

»En relació amb aquesta infracció, l’article 12 de la LOPD preveu que:

»“1.  No es considera comunicació de dades l’accés d’un tercer a les dades 
quan l’accés sigui necessari per prestar a la prestació d’un servei al 
responsable del tractament.

»”2.  La realització de tractaments per compte de tercers ha d’estar regu-
lada en un contracte que ha de constar per escrit o en alguna altra 
forma que permeti acreditar-ne la concertació i el contingut, i s’hi ha 
d’establir de manera expressa que l’encarregat del tractament només 
ha de tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable 
del tractament, que no les pot aplicar ni utilitzar amb una finalitat dife-
rent de la que figuri en el contracte esmentat, ni comunicar-les a altres 
persones, ni tan sols per conservar-les.

»”El contracte també ha d’estipular les mesures de seguretat a què es refe-
reix l’article 9 d’aquesta Llei que l’encarregat del tractament està obligat a 
implementar.

»”3.  Una vegada complerta la prestació contractual, les dades de caràcter 
personal han de ser destruïdes o tornades al responsable del tracta-
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ment, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada 
de caràcter personal objecte del tractament.

»”4.  En cas que l’encarregat del tractament destini les dades a una altra 
finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del con-
tracte, també ha de ser considerat responsable del tractament, i ha de 
respondre de les infraccions en què hagi incorregut personalment.”

»En aquest sentit, la Sentència de l’Audiència Nacional de 18/01/06 estableix 
de forma clara la necessitat d’un contracte que contempli totes i cadascu-
na de les formalitats de l’article 12 de la LOPD, per tal que un tercer pugui 
realitzar un tractament de dades per compte d’un altre, sense que aquesta 
conducta sigui considerada com una cessió o comunicació de dades en els 
termes de l’article 11 de la LOPD. La sentència esmentada es pronuncia en 
els següents termes:

»“2.  La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar 
regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna 
otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estable-
ciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente 
tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tra-
tamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en 
dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a 
otras personas.

»”En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que 
se refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obli-
gado a implementar.

»”Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 12 de 
la Ley Orgánica 15/99 permite el tratamiento de datos cuando medie un con-
trato, pero dicho contrato debe reunir una serie de requisitos que proceden 
de la simple y detallada lectura del precepto en cuestión.”

»En el present cas, ha quedat acreditat que durant l’any 2007 l’Hospital ........... 
mantenia una relació contractual amb l’empresa ............. per tal que aquesta 
realitzés els treballs de passivització i arxiu de les històries clíniques del citat 
hospital. Per tant, un tercer —l’empresa— va tenir accés a dades personals 
de caràcter sensible (dades de salut). Es tracta, doncs, de dilucidar si aques-
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ta comunicació de dades per part del responsable del fitxer a l’empresa es-
taria emparada per la figura de l’encarregat del tractament, figura regulada a 
l’article 12 de la LOPD, qüestió aquesta que s’aborda seguidament.

»L’article 12 de la LOPD, per tal que l’accés d’un tercer a dades de caràcter 
personal no es consideri comunicació, exigeix determinades formalitats i ga-
ranties, que consisteixen bàsicament en els aspectes següents:

»—  La seva celebració mitjançant un contracte escrit, o d’alguna altra forma, 
que permeti acreditar el seu contingut.

»—  La previsió que l’encarregat del tractament únicament tractarà les da-
des conforme les instruccions del responsable del tractament, que no 
els utilitzarà amb una finalitat diferent ni els comunicarà a altres perso-
nes.

»—  I l’estipulació, al citat contracte, de les mesures de seguretat de l’arti-
cle 9 que ha d’implementar l’encarregat.

»L’Hospital .................. fonamenta les seves al·legacions, tant al plec de càr-
recs com a la proposta de resolució, en el següent:

»1.  Que, al tractar-se d’un contracte administratiu, s’ha de considerar tota 
la documentació que integra l’expedient contractual, fent referència ex-
pressa al plec de clàusules tècniques, plec de clàusules administratives 
particulars i les ofertes presentades per l’empresa referides als contrac-
tes de passivització i arxiu d’històries clíniques.

»2.  Que en el plec de clàusules tècniques, així com en l’oferta presentada 
per l’empresa, es concretaven les mesures de seguretat que l’encarre-
gat del tractament havia d’implementar.

»Doncs bé, tal com es va manifestar a la proposta de resolució i s’ha reiterat 
anteriorment, aquesta Agència només pot tenir en consideració la documen-
tació que ha estat aportada a les actuacions, això és: el plec de clàusules 
administratives particulars, l’oferta de l’empresa denominada Propuesta para 
el traslado del archivo activo (sic) i els contractes —en sentit estricte— d’ar-
xiu i passivització d’històries clíniques.

»Així, s’imposa fer una anàlisi de dita documentació a fi de valorar si com-
pleix amb allò estipulat a l’article 12 de la LOPD.
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»Primerament, en relació als dos contractes formalitzats entre l’Hospital i 
.............., relatius a la passivització i arxiu d’històries clíniques i signats en 
data 18/10/07 i 04/12/07 respectivament, s’ha de dir que, tal com s’ha referit 
en el primer dels fets provats, aquests no inclouen en el seu articulat ins-
truccions concretes dirigides a l’empresa sobre el tractament de les dades 
personals. Tampoc no consta la finalitat per a la qual s’havien de tractar les 
dades, ni la prohibició expressa de comunicar les dades a tercers, ni les me-
sures de conservació i destrucció de les dades personals. Tampoc s’inclouen 
de forma expressa les mesures de seguretat concretes que l’encarregat de 
tractament, és a dir .............., havia d’implementar.

»En segon lloc, pel que fa al plec de clàusules administratives particulars de 
serveis, procediment negociat, aprovat pel Director gerent de l’Institut Català 
de la Salut amb data 2/06/05 i que regeix, segons manifesta al mateix Hospi-
tal, els contractes del Servei d’històries clíniques de l’Hospital ........., només 
es realitza una menció a la confidencialitat que ha de mantenir l’empresa 
contractada. En efecte, a la seva clàusula 8.1.12 s’estableix que “el contrac-
tista ha de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, sense ser 
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i dels que 
tingui coneixement amb motiu d’aquest, llevat que l’òrgan de contractació 
no ho consideri aconsellable, per raó de la naturalesa i circumstàncies del 
contracte, en el plec de prescripcions tècniques”.

»Com ja es va argumentar a la proposta de resolució, la confidencialitat és 
la contrapartida necessària de la seguretat del tractament. De res serviria 
l’adopció de mesures encaminades a evitar la pèrdua, l’alteració o l’accés 
no autoritzat a la informació de caràcter personal si les persones físiques 
que intervenen en el tractament de dades no actuen amb la deguda cautela 
i confidencialitat. Però aquesta menció expressa al deure de secret no és su-
ficient per donar compliment a totes les estipulacions previstes a l’article 12 
de la LOPD.

»En relació a l’oferta presentada per l’empresa a l’hospital i nomenada Pro
puesta para el traslado del archivo activo (sic), faltaria, doncs, l’oferta referida 
a l’arxiu d’històries clíniques, cal dir que, tot i que dita oferta estableix certes 
especificacions relatives a mesures de seguretat, en concret Consideraciones 
generales para la solicitud de historias clínicas, Servicios complementarios a 
la gestión de archivo, Transporte de historias clínicas i Flujograma de traba
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jos previstos, amb això no seria suficient. Cal assenyalar que l’encarregat del 
tractament, en el cas objecte d’aquest procediment, tracta dades de salut, és 
a dir, dades especialment protegides que exigeixen en la seva manipulació 
un estàndard de mesures de seguretat de nivell alt segons l’article 81.3.a) 
de l’RLOPD; raó per la qual al contracte en què, entre d’altres garanties pre-
vistes a l’article 12, es recullin les mesures de seguretat que l’encarregat del 
tractament està obligat a implementar, el detall d’aquestes hauria de ser més 
exhaustiu que l’especificat a l’oferta aquí estudiada.

»Pel que fa a aquest punt, cal fer esment a la insistència de l’entitat imputada 
en ressaltar el fet que s’havien especificat clarament en diferents documents 
(oferta presentada per l’empresa i plec de clàusules tècniques), les mesures 
de seguretat a implementar per l’encarregat del tractament. Doncs bé, s’ha 
de recordar que el contracte al que es refereix l’article 12 de la LOPD, no 
només ha d’incloure de forma expressa les mesures de seguretat concretes 
que està obligat a implementar l’encarregat del tractament, sinó també altres 
previsions específiques. Així, el citat precepte es refereix expressament a 
les instruccions concretes dirigides a l’encarregat sobre el tractament de les 
dades personals, la finalitat per a la qual s’han de tractar les dades i la pro-
hibició expressa de comunicar les dades a tercers. Per tant, fins i tot per al 
cas que les mesures de seguretat a implementar s’haguessin previst correc-
tament, no s’hauria donat un compliment complert a allò estipulat a l’article 12 
de la LOPD.

»En definitiva, durant la tramitació del present procediment ha quedat acre-
ditat que l’Hospital ............... va contractar amb l’empresa ............ els treballs 
relatius a la gestió d’arxiu i extracció d’històries clíniques de l’Hospital durant 
l’any 2007, sense que aquesta relació jurídica que comportava l’accés a da-
des de caràcter personal per part de l’empresa esmentada, s’hagués docu-
mentat en un contracte que establís totes i cadascuna de les especificacions 
que exigeix l’article 12 de la LOPD. Així, l’Hospital ha comès una infracció 
greu establerta a l’article 44.3.d ) de la LOPD en relació amb l’article 12 del 
mateix cos legal».

En canvi, un dels procediments incoats durant l’any 2009 es va sobreseure 
perquè durant la tramitació del procediment l’entitat imputada, en aquest cas 
un ajuntament, va aportar la documentació que acreditava el compliment de 
les estipulacions previstes a l’article 12 de la LOPD.
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«Així les coses, de tot el que s’ha exposat fins aquí es pot concloure que, del 
contingut del contracte, dels plecs de clàusules administratives i tècniques 
particulars i del document anomenat Pla de Qualitat presentat per .............. 
amb la seva oferta, es pot considerar que s’hauria donat compliment a les 
exigències que l’article 12 de la LOPD estableix per a l’accés a dades de 
caràcter personal per compte de tercers, sense perjudici de la recomanació 
efectuada en el fonament de dret anterior.»

Manca de mesures de seguretat

El principi de seguretat de les dades —establert a l’article 9 de la LOPD— és 
una garantia de la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat de la infor-
mació. Aquest principi determina que el responsable del fitxer i, si s’escau, 
l’encarregat del tractament, ha d’adoptar les mesures tècniques i organitza-
tives que garanteixin la seguretat de les dades personals i n’evitin l’alteració, 
la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. 

La vulneració d’aquest principi de seguretat s’ha previst expressament a la 
LOPD com a infracció de caràcter greu, en concret a l’article 44.3.h: «Mante-
nir els fitxers, locals, programes o equips que continguin dades de caràcter 
personal sense les degudes condicions de seguretat que es determinin per 
la via reglamentària».

Cal assenyalar aquí que l’RLOPD determina el nivell de seguretat que s’ha 
d’implementar, bàsic, mitjà o alt, en funció de la tipologia de les dades trac-
tades. Val a dir que, com a norma general, les dades anomenades sensi
bles, com ara les dades relatives a la salut, gaudeixen del grau de protecció 
màxim. 

Durant l’any 2009 es van incoar 5 procediments sancionadors en els quals la 
infracció imputada va ser la vulneració del principi de seguretat de les dades. 
D’altra banda, la directora de l’Agència va dictar aquest mateix any 6 resolu-
cions en les quals s’ha declarat la infracció referida.

Com ja s’ha exposat, una de les exigències d’aquest principi de seguretat 
és evitar que un tercer tingui accés a dades personals sense l’autorització 
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corresponent. És certament habitual avui en dia accedir a determinades da-
des personals mitjançant claus i codis d’usuari individualitzats per tal d’evi-
tar, precisament, que un tercer accedeixi a les dades d’una altra persona. 
L’operativitat d’aquestes claus secretes perd la virtualitat de clau de segure-
tat si poden ser fàcilment conegudes per tercers. Justament aquest va ser el 
cas d’un procediment resolt durant l’any 2009. En concret, es va considerar 
provat que a través d’una pàgina web —accessible per a tothom— i només 
clicant la dada corresponent al DNI es podia accedir al resultat de la conces-
sió d’ajudes socials prestades al personal d’una administració, la qual cosa 
resultava especialment preocupant si es tenia en compte que, segons el ti-
pus d’ajut sol·licitat, s’accedia a dades personals especialment protegides 
referents a la salut de les persones.

«L’existència d’un sistema de consulta dels resultats .......... a la pàgina web del 
................., en què segons s’ha indicat al fet provat tercer, per accedir a la in-
formació sobre el resultat de cada sol·licitud era suficient d’introduir el número 
de NIF de la persona afectada, seria constitutiva d’una infracció greu prevista a 
l’article 44.3.h) de la LOPD en relació amb l’article 9 de la mateixa llei i amb les 
mesures de seguretat que resultarien exigibles, segons el previst a l’RLOPD.

»A aquest respecte, l’article 44.3.h) de la LOPD preveu com a infracció greu 
“mantenir els fitxers, locals, programes o equips que continguin dades de 
caràcter personal sense les degudes condicions de seguretat que es deter-
minin per la via reglamentària”.

»La mateixa LOPD es refereix al principi de seguretat a l’article 9, en els ter-
mes següents: 

»“1.  El responsable del fitxer i, si s’escau, l’encarregat del tractament ha 
d’adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries 
que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evi-
tin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en 
compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagat-
zemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció 
humana o del medi físic o natural.

»”2.  No s’han de registrar dades de caràcter personal en fitxers que no 
compleixin les condicions que es determinin per via reglamentària en 
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relació amb la seva integritat i seguretat i a les dels centres de tracta-
ment, locals, equips, sistemes i programes.

»”3.  S’han d’establir per reglament els requisits i les condicions que han de 
complir els fitxers i les persones que intervinguin en el tractament de 
les dades a què es refereix l’article 7 d’aquesta Llei.”

»Per la seva banda, l’RLOPD, entre les mesures de nivell bàsic (aplicables 
també, com ja s’ha dit, als fitxers de nivell mitjà i alt), determina a l’article 93 
el següent:

»“Article 93. Identificació i autenticació

»”1.  El responsable del fitxer o tractament ha d’adoptar les mesures que 
garanteixin la identificació i autenticació dels usuaris.

»”2.  El responsable del fitxer o tractament ha d’establir un mecanisme que 
permeti la identificació de forma inequívoca i personalitzada de qual-
sevol usuari que intenti accedir al sistema d’informació i la verificació 
conforme està autoritzat.

»”3.  Quan el mecanisme d’autenticació es basi en l’existència de contrase-
nyes, hi ha d’haver un procediment d’assignació, distribució i emma-
gatzematge que en garanteixi la confidencialitat i integritat.

»”4.  El document de seguretat ha d’establir la periodicitat, que en cap cas 
ha de ser superior a un any, amb què s’han de canviar les contrase-
nyes que, mentre estiguin vigents, s’han d’emmagatzemar de forma 
inintel·ligible.”

»Aquesta regulació coincideix amb el que havia previst ja el Reial de-
cret 949/1999, concretament al seu article 18, de manera que els canvis nor-
matius derivats de l’entrada en vigor del nou RLOPD no haurien implicat cap 
alteració en aquest punt. 

»L’article 9 LOPD recull el principi de seguretat de les dades, com a una de 
les garanties màximes del tractament de les dades personals, i obliga els 
responsables del fitxer a adoptar les mesures de seguretat tècniques i orga-
nitzatives legalment previstes per garantir aquest principi.

»Durant la tramitació d’aquest procediment s’ha acreditat que per accedir a 
la informació sobre el resultat de cada sol·licitud […] a través de la pàgina 
web esmentada als antecedents, era suficient introduir el número de NIF de 
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la persona afectada, i amb això no es complien els mínims requeriments de 
seguretat, tota vegada que qualsevol persona que tingués coneixement del 
DNI de persones participants […] podia tenir accés a dades personals seves 
i en ocasions, també de terceres persones, i entre aquestes dades personals, 
dades relatives a la salut. El responsable del fitxer és el responsable de pro-
curar que es donin les condicions de seguretat adequades i en aquest cas, 
queda clar que no complien amb les exigències legals. L’accés a aquesta 
informació amb la simple introducció del NIF, donava accés a informació dels 
participants […], prescindint de les garanties legals i de les prevencions que 
ha de tenir el responsable del fitxer a l’hora de tractar les dades.

»Per tant, el ............ no va implementar de forma efectiva les mesures de 
seguretat, tècniques i organitzatives, necessàries per evitar que les dades 
personals objecte de tractament arribessin a tercers no autoritzats, i, en con-
seqüència, va incórrer en la infracció de l’article 44.3.h de la LOPD». 

La vulneració de les mesures de seguretat és especialment preocupant si 
aquesta té lloc respecte de dades especialment sensibles, i en particular si són 
dades relatives a la salut de les persones. Per això les institucions que tracten 
un gran volum de dades d’aquesta naturalesa, com ara els centres hospitala-
ris, han de ser especialment escrupoloses a l’hora d’implementar totes i ca-
dascuna de les mesures de seguretat exigides reglamentàriament. Certament, 
la manca de mesures de seguretat en l’àmbit hospitalari causa una alarma tan 
gran que no és estrany que la qüestió transcendeixi els mitjans de comunica-
ció social. Aquest va ser el cas de dos dels procediments que aquest any ha 
incoat l’Agència, un d’ells d’ofici. En tots dos casos es va trobar a la via pública 
determinada documentació que contenia dades relatives a la salut de les per-
sones. És evident que en aquests casos van fallar les mesures de seguretat. 

Un dels dos casos incoats abans esmentats, relatiu a un hospital, es va resol-
dre durant l’any 2009. Com a conseqüència de les indagacions dutes a terme 
per l’Àrea d’Inspecció a la seu del centre hospitalari, es va poder determinar 
la mesura de seguretat que s’havia infringit. La resolució dictada per aquesta 
agència feia l’exposició següent:

«L’article 9.1 de la LOPD estableix que “el responsable del fitxer i, si s’escau, 
l’encarregat del tractament han d’adoptar les mesures de caràcter tècnic i or-
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ganitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter 
personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, 
tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emma-
gatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció 
humana o del medi físic o natural”.

»En aquest sentit, l’RLOPD preveu, entre les mesures de seguretat de nivell 
bàsic, per tant aplicables també als fitxers sotmesos a les de nivell alt (arti-
cle 81.3 de l’RLOPD), les següents:

»“Article 92

»”Gestió de suports i documents

»”1.  Els suports i documents que continguin dades de caràcter personal 
han de permetre identificar el tipus d’informació que contenen, han de 
ser inventariats i només hi ha de poder accedir el personal autoritzat 
per fer-ho en el document de seguretat.

     ”S’exceptuen aquestes obligacions quan les característiques físiques 
del suport impossibilitin el seu compliment, i n’ha de quedar constàn-
cia motivada en el document de seguretat.

»”2.  La sortida de suports i documents que continguin dades de caràcter 
personal, inclosos els compresos i/o annexos a un correu electrònic, 
fora dels locals sota el control del responsable del fitxer o tractament, 
l’ha d’autoritzar el responsable del fitxer o ha d’estar degudament au-
toritzada en el document de seguretat.

»”3.  En el trasllat de la documentació s’han d’adoptar les mesures dirigides 
a evitar la sostracció o pèrdua de la informació o l’accés indegut a 
aquesta durant el seu transport.

»”4.  Sempre que s’hagi de rebutjar qualsevol document o suport que con-
tingui dades de caràcter personal, s’ha de destruir o esborrar mitjan-
çant l’adopció de mesures dirigides a evitar l’accés a la informació que 
conté o la seva recuperació posterior.

»”5.  La identificació dels suports que continguin dades de caràcter per-
sonal que l’organització consideri especialment sensibles es pot re-
alitzar utilitzant sistemes d’etiquetatge comprensibles i amb significat 
que permetin als usuaris amb accés autoritzat als suports i documents 
esmentats identificar el seu contingut, i que en dificultin la identificació 
per a la resta de persones.”
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»L’incompliment de les mesures de seguretat és constitutiu d’una infracció 
greu d’acord amb l’article 44.3.h) de la LOPD, que disposa:

»“Mantenir els fitxers, locals, programes o equips informàtics que contin-
guin dades de caràcter personal sense les degudes condicions de segu-
retat que es determinin per la via reglamentària.”

»La Sentència de l’Audiència Nacional de 23/03/06, en un cas similar a l’aquí 
tractat, es pronunciava en els següents termes:

»“No basta, entonces, con la adopción de cualquier medida, pues deben ser 
las necesarias para garantizar aquellos objetivos que marca el precepto. Y, 
por supuesto, no basta con la aprobación formal de las medidas de segu-
ridad, pues resulta exigible que aquéllas se instauren y pongan en práctica 
de manera efectiva. Así, de nada sirve que se aprueben unas instruccio-
nes detalladas sobre el modo de proceder para la recogida y destrucción 
de documentos que contengan datos personales si luego no se exige a los 
empleados del banco la observancia de aquellas instrucciones. En el caso 
que nos ocupa ha quedado acreditado que la entidad ahora demandante no 
prestó la diligencia necesaria en orden a la efectiva observancia de aquellas 
medidas de seguridad, pues de otro modo no se explica que los documentos 
en los que figuran datos de carácter personal apareciesen publicados en una 
revista de amplia difusión en la que se afirmaba que habían sido encontrados 
en la basura.

»”Hemos considerado, en consecuencia, que se impone una obligación de 
resultado consistente en que se adopten las medidas necesarias para evi-
tar que los datos se pierdan, extravíen o acaben en manos de terceros. En 
definitiva, y como manifiesta el abogado del Estado en la contestación, la 
recurrente es, por disposición legal, una deudora de seguridad en materia 
de datos, y por tanto debe dar una explicación adecuada y razonable de 
cómo los datos personales han ido a parar a un lugar en el que son sus-
ceptibles de recuperación por parte de terceros, siendo insuficiente con 
acreditar que adopta una serie de medidas, pues también es responsable 
de que las mismas se cumplan y se ejecuten con rigor. En definitiva, toda 
responsable de un fichero (o encargada de tratamiento) debe asegurarse 
de que dichas medidas o mecanismos se implementen de manera efectiva 
en la práctica, sin que, bajo ningún concepto, datos bancarios o cuales-
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quiera otros datos de carácter personal puedan llegar a manos de terceras 
personas.

»”[…]

”Añadir que si bien es cierto que ha resultado acreditado (hechos proba-
dos séptimo a noveno) que BNP España, S.A. poseía los pertinentes Docu-
mentos de seguridad exigidos por el Real Decreto 994/1999, así como las 
facturas que acreditan, por parte de las entidades Cartón y Papel Recicla-
do, S.A., y DCD Destrucción Confidencial de Documentación, la recogida y 
destrucción de varias toneladas de papel, también se desprende de lo ac-
tuado que tales medidas de seguridad no fueron totalmente adoptadas, al 
menos no del modo necesario que para garantizar los objetivos que marca 
el Art. 9 de la LOPD se ha requerido, constante y reiteradamente, por esta 
Sala.”

»L’article 9 LOPD recull el principi de seguretat de les dades com una de 
les garanties màximes del tractament de les dades personals, i obliga els 
responsables del fitxer a adoptar les mesures de seguretat tècniques i orga-
nitzatives legalment previstes per garantir aquest principi.

»Durant la tramitació d’aquest procediment ha quedat acreditat que la 
gestió de la documentació vinculada a fitxers automatitzats responsabilitat 
de l’Hospital ........... no s’adequava a les previsions legalment i reglamen-
tàriament establertes. Tal com s’ha exposat en l’apartat tercer dels Fets 
Provats, les papereres on primerament es dipositaven els documents que 
els pacients lliuraven al professional mèdic eren de cartró obertes i sense 
mesura específica de seguretat, la qual cosa permetria tenir accés a la do-
cumentació allà dipositada, així com la seva sostracció, i això sense massa 
dificultats, la qual cosa implica una vulneració de les mesures de seguretat 
abans esmentades.

»Per tant, l’Hospital ................. no va implementar de forma efectiva les mesu-
res de seguretat, tècniques i organitzatives que preceptua la LOPD i l’RLOPD, 
per la qual cosa va incórrer en la infracció greu establerta a l’article 44.3.h de 
la LOPD». 
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Vulneració del deure de secret

El deure de secret professional, segons determina l’article 10 de la LOPD, 
obliga el responsable del fitxer i totes les persones que intervenen en qual-
sevol fase del tractament. Aquesta obligació es manté fins i tot després que 
hagi acabat la seva relació amb el titular del fitxer o amb el seu responsable, 
la qual cosa suposa una obligació permanent de secret.

La gravetat de la infracció consistent en l’incompliment del deure de guar-
dar secret varia en funció del tipus de dades difoses. Així, l’article 44.2.e 
de la LOPD tipifica com a infracció lleu la vulneració del deure de secret 
consagrat a l’article 10 de la mateixa llei, llevat que constitueixi una infracció 
greu. En efecte, a la llista d’infraccions greus de la LOPD s’ha tipificat també 
una infracció referent a la vulneració del deure de secret, en concret a l’ar-
ticle 44.3.g, en aquest cas referit a fitxers que inclouen dades relatives «a 
la comissió d’infraccions administratives o penals, Hisenda Pública, serveis 
financers, prestació de serveis de solvència patrimonial i crèdit, així com els 
altres fitxers que continguin un conjunt de dades de caràcter personal sufi-
cients per obtenir una avaluació de la personalitat de l’individu». Finalment, 
la infracció es transforma en molt greu si la conculcació del deure de secret 
es refereix a les dades dels articles 7.2 i 7.3 de la LOPD i a les que s’hagin 
recollit amb finalitats policials sense el consentiment de les persones interes-
sades, tal com estipula l’article 44.4.g de la LOPD.

En el cas del centre hospitalari abans analitzat amb relació a les mesures 
de seguretat, també se li va imputar, i finalment declarar, la conculcació del 
deure de secret de caràcter molt greu, ja que es va permetre que terceres 
persones accedissin a dades de salut en trobar a la via pública determinada 
documentació mèdica.

«El deure de secret o de confidencialitat que preveu l’article 10 LOPD com-
porta que, tant el responsable del fitxer com qualsevol altra persona que 
intervingui en el tractament de les dades, no les doni a conèixer a tercers 
fora dels casos permesos per la llei, és a dir, suposa un deure de custodiar 
amb diligència les dades personals objecte de tractament. La persona física 
titular de la dada ha de tenir la garantia que el responsable del fitxer preser-
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varà la seva intimitat, que tractarà les seves dades d’acord amb el consenti-
ment atorgat per a una determinada finalitat, o la disposició legal que habiliti 
aquest tractament, i que existirà una confidencialitat absoluta. 

»Així, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat en la seva sen-
tència de 19/07/2001: 

»“El deber de guardar secreto del artículo 10 queda definido por el carácter 
personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad 
de disposición el sujeto afectado, pues no en vano el derecho a la intimidad 
es un derecho individual y no colectivo. Por ello es igualmente ilícita la comu-
nicación a cualquier tercero con independencia de la relación que mantenga 
con él la persona a que se refiera la información […].”

»En aquest mateix sentit, la Sentència de l’Audiència Nacional de data 
29/03/06 es pronuncia al fonament de dret tercer en els termes següents: 

»“El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de fiche-
ros automatizados, recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 5/1992, 
comporta que el responsable —en este caso, la entidad bancaria recurren-
te— de los datos almacenados —en este caso, los derivados de la cuenta 
bancaria de la denunciante— no se pueden revelar ni dar a conocer su con-
tenido, teniendo el ‘deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun 
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero automatizado o, 
en su caso, con el responsable del mismo’ (artículo 10 citado).

»”Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconoci-
miento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la 
STC 292/2000, y por lo que ahora interesa comporta que los datos tratados 
automatizadamente, como son los datos relativos a la información fiscal, no 
pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad, pues en eso consiste 
precisamente el secreto.

»”Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez 
más complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en 
zonas de riesgo para la protección de derechos fundamentales, como la in-
timidad o el derecho a la protección de los datos que recoge el artículo 18.4 
de la CE. En efecto, este precepto contiene un ‘instituto de garantía de los 
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derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los derechos de los 
ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamen-
tal, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad 
y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento 
mecanizado de datos’ (STC 202/2000). Este derecho fundamental a la pro-
tección de los datos ‘persigue garantizar a esa persona un poder de control 
sobre sus datos personales, sobre su uso y destino’ (STC 292/2000) que 
impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la per-
sona, ‘es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad 
no querida’.”

»Durant les presents actuacions ha quedat acreditat que terceres persones 
—en concret, el reporter d’un setmanari— van accedir a dades personals de 
salut, contingudes en un fitxer del qual era responsable l’entitat imputada, 
sense el consentiment de les persones afectades ni la concurrència d’una 
habilitació legal. Segons l’article 10 de la LOPD, el responsable del fitxer i els 
qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter 
personal està obligat al secret professional respecte de les dades. En conne-
xió amb aquest precepte, l’article 44.4.g) de la LOPD preveu com a infracció 
molt greu “la vulneració del deure de guardar secret sobre les dades de ca-
ràcter personal a què fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 7, així com 
les que hagin estat recollides per a finalitats policials sense el consentiment 
de les persones afectades”.

»L’article 7.3 de la LOPD determina que “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 per raons d’interès general, així ho disposi una 
llei o l’afectat hi consenteixi expressament”.

»Així doncs i atès el que s’ha exposat en aquest fonament jurídic, l’Hospital 
.......... va vulnerar el deure de secret recollit a l’article 10, en relació amb el 
7.3, ambdós de la LOPD, per la qual cosa va incórrer en la infracció molt greu 
de l’article 44.4.h) recollida en el mateix cos legal.»

Cal assenyalar que no totes les vulneracions del deure de secret tenen lloc 
arran de la conculcació d’una mesura de seguretat. Així, en un procediment 
incoat i resolt durant l’any 2009 es va posar de manifest que, precisament, la 
implementació correcta de les mesures de seguretat per part del responsable 
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del fitxer, un ajuntament, va permetre identificar la persona treballadora que 
va vulnerar materialment el deure de secret, tot i que, d’acord amb el règim 
configurat a l’article 43 de la LOPD, la responsabilitat de la infracció havia de 
recaure, forçosament, sobre el responsable del fitxer. En aquest cas, a més, 
l’Agència va proposar la iniciació d’actuacions disciplinàries contra l’empleat 
que materialment havia comès la infracció, d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 46.2 de la LOPD.

«En el cas que ens ocupa, durant la tramitació d’aquest procediment, ha 
quedat acreditat que en data 28/05/08 es va dirigir al Jutjat de Primera 
Instància núm. .... de Barcelona, un escrit, aportat a aquesta Agència per 
la persona denunciant, en el qual hi constava una relació detallada de les 
denúncies formulades per l’Ajuntament ........... als vehicles de la seva pro-
pietat.

»En relació amb la forma d’obtenció de les dades personals, posteriorment 
facilitades al Jutjat per una de les parts del procés referenciat, resulta obvi 
que a aquesta informació només podia accedir determinat personal al servei 
del responsable del fitxer en el qual es tractin dites dades, això és, personal 
al servei de l’Ajuntament ................ que estava expressament autoritzat a ac-
cedir al fitxer que contenia aquelles dades de caràcter personal.

»En base als informes elaborats per ................ de l’Ajuntament —que cons-
ten en aquestes actuacions—, s’ha pogut constatar que, en el període com-
près entre el 03/03/08 i el 28/05/08, des d’una màquina situada a la ............, 
es va accedir en diferents ocasions a la consulta de les transaccions d’Host, 
concretament a l’aplicatiu ...... (multes), per tal de cercar la informació relativa 
a les denúncies formulades als vehicles de la persona denunciant. L’accés 
al citat aplicatiu es va fer en les mateixes hores i dates en les que es va con-
nectar l’usuari amb codi ............, autoritzat per accedir al fitxer esmentat pel 
Gestor de Sistemes de ...............

»Els fets exposats permeten deduir cabalment que la informació obtinguda 
per la persona titular del codi d’usuari ..............., mitjançant l’accés a l’aplica-
tiu ...... —fitxer que contenia dades de caràcter personal relatives a la perso-
na denunciant—, es va posar a la disposició d’un tercer, qui al seu torn la va 
utilitzar en el si d’un procediment judicial.
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»D’altra banda, si bé és cert que de les actuacions que s’han dut a terme 
es dedueix que la comissió de la infracció és materialment imputable a una 
persona concreta —la identificada amb el codi d’usuari ...........—, que presta 
serveis a l’Ajuntament i que hauria vulnerat el deure de confidencialitat res-
pecte als assumptes que coneixia per les seves funcions públiques, també 
ho és que, segons el règim de responsabilitat previst a l’article 43.1 de la 
LOPD, només els responsables dels fitxers i els encarregats dels tractaments 
poden ser subjectes actius del règim sancionador establert a la normativa de 
protecció de dades.

»Per tant, en base a tot el que s’ha exposat anteriorment, l’Ajuntament ............, 
com a entitat responsable del fitxer del qual es van filtrar dades personals, 
és al seu torn responsable de la vulneració del deure de secret en relació a 
les dades de caràcter personal de la persona denunciant, infracció tipificada 
com a greu a l’article 44.3.g) de la LOPD».

Finalment, és interessant fer menció d’un cas singular en el qual es va de-
clarar també la infracció consistent en la vulneració del deure de secret, tot 
i que l’aspecte que aquí es vol subratllar no es vinculava a l’incompliment 
d’aquest deure de confidencialitat. La singularitat del cas consisteix en el fet 
que l’entitat imputada va esgrimir en la seva defensa que no hi havia hagut 
infracció perquè no existia un tractament de dades associat a un fitxer. Pel 
que fa a aquesta qüestió concreta, l’Agència es va pronunciar en els termes 
següents: 

«En qualsevol cas, es fa necessari afegir que en el supòsit que el tractament 
de dades personals il·lícit no s’hagués pogut vincular a un fitxer, igualment 
seria d’aplicació el sistema protector de la LOPD, i això en base a les consi-
deracions següents.

»La LOPD estableix de manera ben clara en l’articulat que té per objecte 
protegir tot “tractament de dades personals”, tal com es dedueix del tenor 
literal de l’article 1. El règim jurídic de la protecció de dades, d’acord amb el 
que disposa l’article 2 de la LOPD s’estén a les dades de caràcter personal 
registrades en suport físic, que les faci susceptible de tractament, sigui auto-
matitzat o no, i, a diferència de la Directiva comunitària 95/46/CE, no exigeix 
en cap moment que, per tal que els tractaments no automatitzats de dades 
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personals es trobin inclosos en el seu àmbit de protecció sigui necessari que 
es trobin vinculats a un fitxer estructurat. La LOPD diferencia en el seu articu-
lat el concepte de “tractament de dades” del concepte de “fitxer”, ja que les 
considera figures independents, (es pot veure per exemple en la redacció de 
l’article 2 i les definicions de l’article 3), i no vincula l’existència d’un i altre per 
tal que es desplegui el seu règim de protecció, ja que pot haver-hi tractament 
de dades de caràcter personal manual sense que hi hagi fitxer (o sense que 
les dades estiguin incloses o destinades a ser incloses en un fitxer).

»Qüestió diferent és que en certes ocasions la LOPD estableix una sèrie 
d’obligacions que estan vinculades a l’existència de fitxer, com ara el deure 
de notificar la inscripció al Registre corresponent, o certes obligacions en 
relació amb els responsables del fitxer, com ara l’exercici dels drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, però això no implica en cap moment que 
s’exigeixi l’existència d’un tractament juntament amb l’existència d’un fitxer 
per tal que s’apliquin els principis de protecció de la LOPD. En definitiva, que 
LOPD no estableix en cap moment que l’existència d’un fitxer sigui un requisit 
consubstancial al seu règim de protecció.

»La jurisprudència ha distingit també la figura del responsable de fitxer de la 
del responsable de tractament a l’hora d’exigir l’aplicació de les prescripci-
ons de la LOPD, i ha considerat que encara que l’entitat no disposi d’un fitxer, 
en el sentit que determina la LOPD, des del moment en què tracta les dades 
de caràcter personal ha de complir amb el que estableix la normativa de pro-
tecció de dades, independentment de l’existència o no d’un fitxer.

»Tal com s’ha esmentat anteriorment, certament la Directiva comunitària 
95/46/CE ha establert en el seu article 3.1 un àmbit d’aplicació més restrictiu 
que la LOPD quan determina que “les disposicions d’aquesta Directiva s’apli-
quen al tractament totalment o parcialment automatitzat de dades personals, 
així com al tractament no automatitzat de dades personals incloses o desti-
nades a ser incloses en un fitxer”. 

»Però el legislador espanyol, en el moment de transposar en el seu article 2.1 
la Directiva comunitària, no ha introduït aquesta precisió de l’article 3.1 de la 
Directiva per als tractaments de dades no automatitzats. Així, la LOPD en 
cap moment exigeix expressament que les dades de caràcter personal trac-
tades manualment han d’estar incloses o destinades a ser incloses en un 
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fitxer. La precisió incorporada a l’esmentat article 3.1 de la Directiva per als 
tractaments de dades no automatitzats no es recull tampoc en la definició de 
tractament que estableix l’article 3.c de la LOPD.

»El legislador espanyol ha establert una protecció més àmplia que la prevista 
a la norma comunitària a base de delimitar un àmbit d’aplicació més ampli 
que inclou de manera incondicionada tota classe de tractaments de dades, 
siguin o no automatitzats, i estiguin o no vinculats a un fitxer. D’acord amb la 
regulació adoptada pel legislador espanyol, no és imprescindible l’existència 
d’un fitxer estructurat per a què un tractament de dades personals quedi 
subjecte al règim de protecció de la LOPD. 

»El fet que la legislació interna estableixi un règim de protecció més ampli que 
el previst a la norma comunitària no implica cap vulneració de l’ordenament 
comunitari, atès que les directives són normes que vinculen l’Estat membre 
al qual es destinen pel que fa al resultat que s’ha d’aconseguir, deixant en 
mans de les autoritats nacionals la facultat d’escollir la forma i els mitjans per 
assolir-ho. Altra cosa és que el legislador intern, en transposar la directiva 
comunitària, pugui millorar el nivell de protecció del dret.» 

Manca de creació del fitxer i de notificació al Registre de Protecció 
de Dades de Catalunya

La creació de fitxers públics es regula a l’article 20 de la LOPD i a l’article 52 i 
següents de l’RLOPD. Els preceptes esmentats estableixen que la creació, la 
modificació o la supressió d’un fitxer de titularitat pública s’ha de fer per dis-
posició general publicada al BOE o al diari oficial corresponent. La disposició 
ha de ser prèvia a la creació, la modificació o la supressió del fitxer, la qual 
cosa implica, necessàriament, que també ha de ser anterior a la recollida 
de les dades personals. L’article 53 de l’RLOPD especifica la forma que ha 
d’adoptar l’acte de creació, modificació o supressió del fitxer, que depèn de 
l’administració a la qual pertanyi l’òrgan que el crea.

També cal recordar que la normativa exigeix no només l’aprovació de la dispo-
sició corresponent per part de l’Administració pública, sinó també la notifica-
ció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, d’acord amb 
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el règim competencial previst als articles 15, apartats 1 i 2, de la Llei 5/2002, 
de 19 d’abril, i a l’article 156 de l’EAC. 

La legislació catalana dictada en el marc de les seves competències també 
ha regulat la qüestió relativa a la inscripció dels fitxers. En concret, a l’arti-
cle 15 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril; a l’article 19 de l’Estatut de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, i, en el cas particular de la videovigilància, 
a l’article 11 de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament 
de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigi-
lància. 

Durant l’any 2009 l’Agència ha incoat 5 procediments sancionadors en què 
s’imputava la manca de creació del fitxer. En una resolució dictada també el 
2009 es declarava que un ajuntament havia incomplert l’obligació de creació 
dels fitxers, i s’hi exposava que era un fet incontrovertit que les corporacions 
locals, atesa la seva funció, recullen i tracten dades de caràcter personal, 
per la qual cosa és segura l’existència de fitxers, que s’haurien d’haver creat 
tal com disposa la LOPD. A la mateixa resolució es fa esment de la qüestió 
relativa a la forma que ha d’adoptar la disposició que aprovi la creació, la 
modificació o la supressió dels fitxers, tot i que no era aquesta qüestió formal 
la que va donar lloc a la declaració de la infracció.

«Com ja s’ha exposat en els fets provats, és evident que l’exercici de les 
competències que tenen encomanades les entitats locals, com és el cas de 
l’Ajuntament ........, exigeix el tractament de dades de caràcter personal amb 
molta freqüència. Així, correspon a l’Ajuntament la gestió del padró munici-
pal, tramitar instàncies i sol·licituds de persones físiques, gestionar el perso-
nal que té al seu càrrec, tramitar procediments d’autoritzacions o llicències, 
etc. Doncs bé, totes aquestes actuacions comporten, ineludiblement, amb 
major o menor mesura, el tractament de dades de caràcter personal. També 
és obvi que, atès el volum d’aquestes dades personals i les diferents ma-
tèries sobre les que versen —atenent a les diferents competències munici-
pals—, han d’estar estructurades i classificades en els fitxers corresponents. 
En aquest sentit, justament després d’haver-se incoat aquest procediment, 
el mateix Ajuntament ........., conscient que el tractament de dades personals 
existia, ha iniciat els tràmits per aprovar la creació de 10 fitxers, i així ho ha 
comunicat a aquesta Agència en el seu escrit d’al·legacions.
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»Doncs bé, un dels requisits que han de complir els fitxers de titularitat públi-
ca, abans d’iniciar el tractament de dades, és la creació mitjançant disposició 
de caràcter general i la seva inscripció davant l’Agència de Protecció de 
Dades corresponent. L’Ajuntament ............. no va realitzar aquests tràmits ni 
abans de la recolllida de dades, ni durant tot el temps en què ha estat enre-
gistrant dades. No ha estat fins al mes març del 2009 —una vegada incoat 
el present procediment— que, tal com ha comunicat a aquesta Agència, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment la creació de deu fitxers.

»En conseqüència, aquesta actuació, mantinguda de manera permanent, de 
tractament de dades sense la creació del fitxer corresponent per disposi-
ció general, és constitutiva de la infracció prevista en el l’article 44.3.a de la 
LOPD, que tipifica com a infracció greu la creació de fitxers o bé iniciar la re-
collida de dades sense l’autorització de disposició general publicada en el 
diari oficial que correspongui.

»A aquest respecte, i atès que l’Ajuntament .................. ha aprovat inicialment 
la creació dels fitxers mitjançant acord i no disposició general, es fa necessari 
assenyalar que els ens locals tenen atribuïda la potestat reglamentària amb 
caràcter general a través dels reglaments i ordenances. L’RLOPD, quan intro-
dueix a l’article 52 la possibilitat que els fitxers públics es puguin crear mitjan-
çant acord, no s’està referint als ens locals, és a dir no està habilitant a que 
aquestes entitats puguin aprovar els seus fitxers indistintament a través d’una 
disposició general o un acord, tota vegada que aquesta interpretació seria una 
clara contradicció amb l’article 20.1 LOPD, que portaria a una clara il·legalitat 
del reglament en aquest punt. La interpretació de la possibilitat de crear fitxer 
mitjançant acord només està prevista per a aquelles entitats públiques que no 
tenen atribuïda legalment la potestat reglamentària —com ara la Sindicatura 
de Comptes, corporacions de dret públic, etc.— i que per tant, no podrien 
complir amb el mandat de l’article 20.1 LOPD. Aquest no és el cas de l’Ajunta-
ment ................., que té clarament atribuïda la potestat reglamentària i que, en 
conseqüència, no pot crear els seus fitxers mitjançant acord sinó que ho hauria 
de fer amb una disposició de caràcter general (ordenança o reglament).»

Quant a la infracció consistent en la manca d’inscripció dels fitxers —prevista a 
l’article 44.2.c) de la LOPD, que tipifica com a infracció lleu «no sol·licitar la ins-
cripció del fitxer de dades de caràcter personal al Registre General de Protec-
ció de Dades, quan no sigui constitutiu d’infracció greu»,— l’Agència va dictar 
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una resolució en la qual es declarava la infracció esmentada, atès que l’ajunta-
ment en qüestió, tot i haver complert el tràmit de l’aprovació i la publicació de la 
disposició de creació dels fitxers, no n’havia sol·licitat la inscripció al Registre.

«Durant la tramitació d’aquest procediment, s’ha comprovat que l’Ajuntament 
de .............. va crear mitjançant decret d’Alcaldia de data .......... de 2006, di-
versos fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, concre-
tament els següents: Registre General de Documents, Cens d’animals domès
tics, Multes, Expedients, Matriculació Escolar, Registre Municipal d’Entitats, 
Registre d’usuaris dels serveis socials, Registre d’usuaris de les instal·lacions 
esportives, Registre d’Unions de Fet, Mercat Setmanal i Cementiri.

»Aquest Decret fou publicat en data ../../06 en el Butlletí Oficial de la Provín
cia número .... D’acord amb allò que ja disposava l’article 19.3 del Decret 
48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, un cop creada la disposició general de creació del fitxer, 
en el termini d’un mes s’havia de notificar a l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades, als efectes de la inscripció al Registre corresponent.

»A aquest respecte, cal esmentar novament que, amb posterioritat a la inco-
ació del present procediment, l’Ajuntament de .......... ha procedit a sol·licitar 
la inscripció d’una part dels fitxers creats mitjançant el Decret d’Alcaldia de 
........ Ara bé, d’acord amb els fets provats i les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament, es considera acreditat que l’Ajuntament, durant un cert temps, 
concretament des de la publicació el ../../06 en el BOP número .... del Decret 
d’Alcaldia de ../../06, fins a la sol·licitud de ../../09 d’inscripció dels fitxers al Re-
gistre de Protecció de Dades de Catalunya, va incomplir l’obligació de l’article 
39 de la LOPD en relació amb l’article 15.2 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que preveuen la inscripció en el 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya, dels fitxers dels quals siguin 
titulars les administracions públiques catalanes, atès que es va superar amb 
escreix el termini previst a l’efecte a l’article 19.3 del Decret 48/2003.

»En conseqüència, aquesta actuació mantinguda de manera permanent des 
de mitjans 2006 fins el mes de maig de 2009, i que perdura encara avui 
respecte als fitxers Multes i Cens d’animals domèstics, relativa a la manca 
de sol·licitud d’inscripció dels fitxers en el Registre de Protecció de Dades 
de Catalunya, és constitutiva de la infracció prevista en l’article 44.2.c de la 
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LOPD, que tipifica com a infracció lleu, el fet de no sol·licitar la inscripció del 
fitxer de dades de caràcter personal en el Registre General de Protecció de 
Dades, quan no sigui constitutiu d’infracció greu.»

3.3.2. Procediments de tutela de drets

L’any 2009 s’han rebut a l’Agència 48 reclamacions de tutela de drets, si bé 
11 d’aquestes reclamacions s’han enviat a l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades perquè es referien a entitats de la seva competència. Així, les re-
clamacions ateses per l’Agència Catalana de Protecció de Dades l’any 2009 
han estat un total de 37, la qual cosa suposa un increment de més del 50 % 
amb relació a l’any anterior.

procedimeNts de tuteLa resoLts
ANYS

2005 2006 2007 2008 2009
4 17 16 24 25

procedimeNts de tuteLa resoLts

2005       2006       2007       2008       2009

4

17 16

24
25

Pel que fa als procediments de tutela resolts l’any 2009, n’hi ha hagut 25, una 
xifra similar a l’any 2008, en què n’hi va haver 24. En 18 dels casos l’Agència 
ha estimat la reclamació formulada, tot i que convé assenyalar que 10 de les 
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reclamacions es van estimar únicament per motius formals, ja que l’entitat da-
vant la qual s’havia exercit el dret no va atendre la petició de la persona afec-
tada en el termini fixat per la normativa —10 dies a comptar des de la recepció 
de la sol·licitud, en el cas dels drets de cancel·lació, rectificació i oposició; i 
un mes en el cas del dret d’accés. Aquesta dada posa en relleu que hi ha una 
certa dificultat a l’hora d’acomplir l’obligació de contestar en termini les sol-
licituds d’exercici de drets fetes per les persones afectades. Cal insistir que 
la legislació exigeix expressament contestar la sol·licitud feta per la persona 
interessada, encara que sigui per denegar el dret, i, fins i tot, en el cas que no 
figuri cap dada relativa a la persona peticionària als fitxers de l’entitat.

procedimeNts de tuteLa resoLts seGoNs eL tipus de dret afectat
DREt NOmBRE

Dret d’accés 13
Dret de cancel·lació 10
Dret de rectificació  5
Dret d’oposició  0
total 28*
*  A dues reclamacions de tutela es reclama més d’un dret.

procedimeNts de tuteLa resoLts seGoNs eL tipus de dret afectat

Dret d’accés
46 %

Dret de cancel·lació
36 %

Dret de rectificació
18 %

Dret d’oposició
0 %
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Com es pot observar al quadre anterior, de les 25 reclamacions de tutela de 
drets resoltes per l’Agència durant l’any 2009, 13 es referien al dret d’accés, 
mentre que 10 reclamacions tenien com a objecte el dret de cancel·lació. 
S’ha de destacar que 9 dels procediments de tutela resolts durant l’any 2009 
estaven vinculats a dades relatives a la salut, tal com es pot observar al qua-
dre següent.

distribució de procedimeNts de tuteLa resoLts seGoNs sector afectat
SEctOR NOmBRE

Serveis al ciutadà 5
Recursos humans 2
Salut 9
Seguretat 6
tributari 2
Altres 1
total 25

De les xifres del quadre precedent, també convé assenyalar que 6 de les 
reclamacions s’encabirien dins l’àmbit de la seguretat, seguint la tendència 
creixent d’anys anteriors. En la major part d’aquests casos la reclamació for-
mulada feia referència als drets d’accés i cancel·lació relatius a imatges i 
sons captats mitjançant equips de videovigilància.

distribució de Les recLamacioNs de tuteLa preseNtades
ADmINIStRAcIÓ AFEctADA NOmBRE

Administració de la Generalitat i entitats vinculades 22
Ajuntaments i entitats vinculades 12
universitats 2
col·legis professionals 1
total 37

Per acabar l’anàlisi estrictament quantitativa de les dades referides a re-
clamacions de tutela de drets, convé ressaltar, tal com ja s’ha apuntat més 
amunt, que la major part de reclamacions formulades per les persones afec-
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tades davant d’aquesta agència feien referència a la manca d’atenció dels 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (ARCO) per part de de-
partaments o entitats vinculades a la Generalitat de Catalunya. Cal matisar, 
però, aquesta afirmació: a l’apartat «Administració de la Generalitat i entitats 
vinculades» s’han inclòs les reclamacions de tutela formulades contra hos-
pitals que pertanyen a la xarxa pública sanitària (4), així com les formulades 
contra dues entitats que actuen en l’àmbit de la salut amb personalitat jurídi-
ca pròpia (8).

A continuació s’analitzen alguns dels procediments de tutela resolts durant 
l’any 2009 que són especialment interessants per la temàtica que tracten.

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es configuren a la LOPD 
com a independents, de manera que no es pot entendre que l’exercici de cap 
d’aquests drets sigui un requisit previ per a l’exercici d’un altre. No obstant 
això, tot i aquesta independència, també és cert que s’hi pot establir una cer-
ta relació, en el sentit que l’exercici d’un d’aquests drets podria dependre del 
resultat de l’exercici previ d’un altre. 

Pel que fa a aquesta possible interrelació dels drets ARCO, l’Agència va resol-
dre un cas certament inhabitual. A la reclamació interposada davant l’Agèn-
cia, la persona reclamant es queixava que un determinat col·legi professional 
no havia atès els seus drets de cancel·lació, oposició i accés. Durant la trami-
tació del procediment es va poder acreditar que l’entitat esmentada havia ac-
ceptat les pretensions de la persona afectada relatives als drets d’oposició i 
de cancel·lació —tot i que l’entitat havia donat resposta a la sol·licitud fora del 
termini fixat a l’efecte, raó per la qual es va estimar parcialment la reclamació. 
Així, a la resolució es va estimar el dret d’accés de la persona reclamant; no 
obstant això, es va donar la particularitat que no es va poder exercir el dret 
d’accés en tota la seva virtualitat perquè l’entitat referida ja havia cancel·lat 
les dades de la persona afectada.

«Estimar la reclamació en allò referent al dret d’accés, formulada pel Sr. ......, 
i requerir al Col·legi Oficial ........... per tal que en el termini de 10 dies hàbils 
a partir del dia següent de la notificació d’aquesta resolució, comuniqui a la 
persona reclamant de quins dels fitxers dels què el Col·legi n’és responsable 
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va cancel·lar les seves dades, així com del tipus de dades que contenien 
aquests fitxers i que es van cancel·lar, i acreditar davant aquesta Agència el 
compliment d’aquest requeriment en idèntic termini, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 119 de l’RLOPD.»

Pel que fa al dret d’accés, aquest any 2009 s’ha resolt un procediment cer-
tament interessant. Es va rebre a l’Agència una reclamació formulada per 
una persona interna en un centre penitenciari en la qual es queixava perquè 
considerava que no se li havia fet efectiu el seu dret d’accés exercit davant 
el centre esmentat. L’Agència va concloure que, tot i que aquestes persones 
estan sota la custòdia d’una institució penitenciària, això no fa desaparèixer 
el seu dret a accedir als informes que consten al seu expedient penitenciari.

«En el present procediment, consta acreditat que la persona reclamant, va 
exercir el dret d’accés mitjançant la petició de còpia dels informes que forma-
ven part del seu expedient penitenciari.

»Es tracta doncs, de l’accés a una documentació que, en principi, fa exclu-
sivament referència a la seva persona. En tot cas, per al supòsit que en la 
documentació reclamada hi figurés alguna referència a terceres persones, 
per si mateix no seria raó suficient per impedir l’efectivitat del dret d’accés, 
ja que es podria fer efectiu igualment, prèvia ocultació de les dades per-
sonals dels tercers, tenint en compte allò que es dirà al fonament de dret 
setè.

»El dret d’accés regulat a la LOPD és un dret personalíssim, i constitueix una 
de les facultats essencials que integren el dret fonamental a la protecció de 
dades de caràcter personal. Mitjançant el dret d’accés el titular de les dades 
pot conèixer quines dades sobre la seva persona són objecte de tractament. 
A més, aquest dret podria ser la base de l’exercici d’altres drets, com ara els 
de cancel·lació, rectificació o oposició.

»És per això que les limitacions a aquest dret d’accés han de ser les mínimes, 
atès que mitjançant el seu exercici es garanteix l’efectivitat del dret fonamen-
tal a la protecció de dades de caràcter personal. Els únics casos en què la 
pròpia LOPD exceptua el dret d’accés en relació a fitxers o tractaments pú-
blics es recullen a l’article 23 de la LOPD, i es limiten a fitxers i tractaments 
de l’àmbit tributari i policial. En el cas que ens ocupa les dades personals a 
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les que pretén accedir el reclamant no es troben en cap d’aquests àmbits, de 
manera que no és aplicable cap excepció de les establertes per la LOPD que 
pugués emparar la denegació d’aquest accés.

»Ara bé, l’article 30 de l’RLOPD estableix que es pot denegar l’accés en els 
casos següents:

»“1.  El responsable del fitxer o tractament pot denegar l’accés a les dades 
de caràcter personal quan el dret ja s’ha exercit en els dotze mesos 
anteriors a la sol·licitud, llevat que s’acrediti un interès legítim a aquest 
efecte.

»”2.  També s’hi pot denegar l’accés en els supòsits en què ho prevegi 
una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan 
aquesta llei o norma impedeixin al responsable del tractament revelar 
als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l’accés.

»”3.  En tot cas, el responsable del fitxer ha d’informar l’afectat del seu dret 
a demanar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o, 
si s’escau, de les autoritats de control de les comunitats autònomes, 
conforme al que disposa l’article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre.”

»En aquest procediment, la Secretaria de ........... no ha al·legat en cap mo-
ment que hagués concorregut la causa establerta a l’apartat 1 de l’article 30 
de l’RLOPD. Fonamenta la seva denegació en base a la normativa penitenci-
ària i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú. Per tant, és procedent 
analitzar si existia ha una habilitació legal que permetés la denegació del 
dret d’accés.

»En primer lloc, cal assenyalar que a la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setem-
bre, general penitenciària (en endavant, LOGP), no es troba cap precepte on 
es reguli de manera expressa el dret d’accés dels interns. Únicament, l’arti-
cle 15.2, disposa que “a cada intern se li ha d’obrir un expedient personal re-
latiu a la seva situació processal i penitenciària del qual té dret a ser informat, 
i per a cada penat es forma un protocol de Personalitat”.

»En aquest sentit, la Secretaria invoca un criteri, aprovat per majoria qualifi-
cada en una reunió d’octubre de 2007, de Jutges de Vigilància Penitenciària. 
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Aquest criteri interpreta el citat article 15.2 de la manera següent: “Conforme 
dispone el artículo 15.2 de la LOGP, los internos tienen derecho a ser infor-
mados de su situación penal y penitenciaria, pero no un derecho de acceso 
directo al contenido del expediente penitenciario, sin perjuicio del acceso 
a los informes que obren en el procedimiento ante el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria en los términos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial”.

»Doncs bé, els preceptes citats no permeten concloure que en la LOGP exis-
teixi cap precepte que doni cobertura a la denegació del dret d’accés. Ans 
el contrari, el propi article 15.2 de la LOGP es refereix al “dret a ser informat”, 
previsió que no es pot entendre en cap cas com una limitació al dret d’accés 
consagrat a la LOPD. A aquest respecte, el criteri en què es basa la Secre-
taria per denegar l’accés, és la interpretació efectuada de l’article 15.2 de 
LOGP pels Jutjats de Vigilància Penitenciària, criteri al qual en cap cas no se 
li pot reconèixer el rang legal exigit per l’article 30.2 de l’RLOPD. A aquest 
respecte, no es pot deixar d’assenyalar que fins i tot en l’adopció d’aquest 
criteri en la reunió d’octubre de 2007 de Jutges de Vigilància Penitenciària hi 
consten vots particulars en el sentit de reconèixer la vigència del dret d’accés 
en favor dels interns.

»A més, de l’article 3 de la LOGP s’infereix que s’haurà de respectar el dret 
d’accés a la protecció de dades de caràcter personal, tota vegada que el 
dret a la protecció de dades de caràcter personal forma part dels anomenats 
drets de la personalitat. Així, l’article 3, esmentat estableix que “l’activitat 
penitenciària s’ha d’exercir respectant, sempre, la personalitat humana dels 
reclosos i els seus drets i interessos jurídics no afectats per la condemna, 
sense que s’estableixi cap diferència per raó de raça, opinions polítiques, 
creences religioses, condició social o qualssevol altres circumstàncies de 
naturalesa anàloga”.

»En aquest sentit, cal recordar que la Sentència del Tribunal Constitucio-
nal 292/2000, de 30 de novembre, va declarar inconstitucional l’apartat 2 de 
l’article 24 de la LOPD, que reconeixia la possibilitat que les administracions 
públiques poguessin denegar el drets d’accés, rectificació i cancel·lació per 
la concurrència de raons d’interès públic o interessos de tercers més dignes 
de protecció. Així, en aquesta Sentència, el Tribunal Constitucional argumen-
ta el següent:
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»“Más concretamente, en relación con el derecho fundamental a la intimidad 
hemos puesto de relieve no sólo la necesidad de que sus posibles limitacio-
nes estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucio-
nal y que sean proporcionadas (SSTC 110/1984, FJ 3, y 254/1993, FJ 7) sino 
que la Ley que restrinja este derecho debe expresar con precisión todos y 
cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora. De no ser 
así, mal cabe entender que la resolución judicial o el acto administrativo que 
la aplique estén fundados en la Ley, ya que lo que ésta ha hecho, haciendo 
dejación de sus funciones, es apoderar a otros Poderes Públicos para que 
sean ellos quienes fijen los límites al derecho fundamental (SSTC 37/1989, de 
15 de febrero, y 49/1999, de 5 de abril).

»”De igual modo, respecto al derecho a la protección de datos personales 
cabe estimar que la legitimidad constitucional de la restricción de este de-
recho no puede estar basada, por sí sola, en la actividad de la Administra-
ción Pública. Ni es suficiente que la Ley apodere a ésta para que precise en 
cada caso sus límites, limitándose a indicar que deberá hacer tal precisión 
cuando concurra algún derecho o bien constitucionalmente protegido. Es 
el legislador quien debe determinar cuándo concurre ese bien o derecho 
que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales 
y en qué circunstancias puede limitarse y, además, es él quien debe hacer-
lo mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposi-
ción de tal limitación y sus consecuencias. Pues en otro caso el legislador 
habría trasladado a la Administración el desempeño de una función que 
sólo a él compete en materia de derechos fundamentales en virtud de la 
reserva de Ley del art. 53.1 CE, esto es, establecer claramente el límite y 
su regulación.

»”[…] el empleo en el art. 24.2 LOPD de la expresión ‘interés público’ como 
fundamento de la imposición de límites a los derechos fundamentales del 
art. 18.1 y 4 CE, pues encierra un grado de incertidumbre aún mayor. Basta 
reparar en que toda actividad administrativa, en último término, persigue la 
salvaguardia de intereses generales, cuya consecución constituye la fina-
lidad a la que debe servir con objetividad la Administración con arreglo al 
art. 103.1 CE […].

»”Por último, el apartado 2 del art. 24 LOPD establece que los derechos de 
acceso a los datos (art.15.1 y 2 LOPD) y los de rectificación y cancelación 
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de los mismos (art.16.1 LOPD) podrán denegarse también si, ‘ponderados 
los intereses en presencia, resultase que los derechos que dichos preceptos 
conceden al afectado hubieran de ceder ante intereses de terceros más dig-
nos de protección’. Resulta evidente que tras lo ya dicho, a la vista de que 
este inciso permite al responsable del fichero público negar a un interesado 
el acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, y al margen 
de que esos intereses puedan identificarse con los derechos fundamentales 
de ese tercero o con cualquier otro interés que pudiere esgrimirse, seme-
jante negativa conlleva abandonar a la decisión administrativa la fijación de 
un límite al derecho fundamental a la protección de los datos de carácter 
personal sin ni siquiera establecer cuáles puedan ser esos intereses ni las 
circunstancias en las que quepa hacerlos valer para restringir de esa forma 
este derecho fundamental.”

»L’argumentació que aquí s’ha transcrit, va conduir a la declaració d’incons-
titucionalitat de l’article 24.2 de la LOPD. 

»Així les coses, per tot el que s’acaba d’exposar, escau concloure que ni exis-
tia habilitació legal en la normativa penitenciària que permetés a la Secretaria 
denegar el dret d’accés regulat a la LOPD, ni es podia fonamentar aquesta 
denegació en els criteris adoptats en la reunió d’octubre de 2007 pels Jutjats 
de Vigilància Penitenciària, atès que d’acord amb la citada Sentència del TC, 
és el legislador qui ha de determinar la concurrència d’un dret o bé jurídic 
constitucionalment protegit que justifiqui la restricció del dret a la protecció 
de dades de caràcter personal, en qualsevol de les seves manifestacions, 
com ara el dret d’accés.

»Sisè. Al marge de les consideracions efectuades fins aquí i la conclusió a 
la què s’ha arribat en el sentit de reconèixer el dret d’accés exercit per la per-
sona reclamant a l’empara de la LOPD, és oportú analitzar les al·legacions 
formulades per la Secretaria de .......... referents a l’aplicació al cas de la re-
gulació prevista a la Llei 30/1992 sobre el dret d’accés als arxius i registres, i 
en especial, de les limitacions previstes a l’article 37 de la Llei 30/1992. 

»La Secretaria invoca l’article 37.4 de la Llei 30/1992, per considerar que 
concorren interessos de tercers més dignes de protecció, com és el cas de 
la seguretat dels professionals i/o altres interns. No obstant això, immediata-
ment després d’invocar aquest precepte per justificar la denegació de la sol-
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licitud de l’interessat, la Secretaria reconeix el dret de l’intern a “ser informat 
de la vostra situació penal i penitenciària”, mitjançant sol·licitud adreçada a 
l’equip multidisciplinari, i finalment, afegeix la Secretaria que per “no buidar 
de contingut el dret d’accés” reconegut als ciutadans pels articles 35.h i 37 
de la Llei 30/1992, l’expedient penitenciari podrà ser consultat pel represen-
tant legal de la persona aquí reclamant.

»L’origen d’aquest dret dels ciutadans està reconegut a nivell constitucional, 
concretament a l’article 105, en el qual es disposa que “la llei regularà: […] 
b) L’accés dels ciutadans als arxius i registres administratius, tret en allò que 
afecti la seguretat i la defensa de l’Estat, la indagació dels delictes i la intimi-
tat de les persones”. La Llei 30/1992 ha donat compliment al mandat consti-
tucional esmentat en regular aquest dret als articles 35.h) i 37.

»Aquests preceptes contemplen el dret dels ciutadans a accedir als registres 
i els documents que formin part d’un expedient i es trobin en els arxius ad-
ministratius, sense necessitat que tinguin la condició d’interessats en aquells 
expedients.

»Ara bé, cal tenir en compte en aquest punt que la resolució d’aquest proce-
diment, en el sentit d’estimar o desestimar el dret d’accés exercit per la per-
sona a l’empara de la LOPD, podria afectar a més de l’article 105 de la CE, a 
altres drets reconeguts a nivell constitucional, com ara el dret fonamental de 
defensa, regulat a l’article 24.2 de la CE.

»Cal subratllar que de conformitat amb l’article 31 de la Llei 30/1992, la per-
sona que reclama l’accés a l’expedient penitenciari no és la posició de qual-
sevol ciutadà que pretén accedir a documents administratius a l’empara de 
l’article 37 de la Llei 30/1992, sinó que la persona reclamant tindria la condi-
ció de persona interessada.

»Així, per als casos en què una persona ostenta la condició de persona inte-
ressada en el procediment que es tracti, l’article 35.a de la Llei 30/92, reconeix 
que aquesta té dret “a conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació 
dels procediments en els quals ostenta la condició de persona interessada i 
a obtenir còpies dels documents que contenen”. Per tant, d’acord amb el pre-
cepte citat, la persona reclamant tindria també dret d’accés al seu expedient 
i a obtenir còpies del mateix. 
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»En aquest sentit, és necessari afegir, en resposta a les al·legacions pre-
sentades per la Secretaria, que resulta contradictòria la interpretació ma-
teixa, segons la qual, d’una banda en base al 37.4 de la Llei 30/92 es pot 
denegar l’accés i de l’altra, “per no buidar de contingut el dret d’accés que 
confereix als ciutadans en les seves relacions amb l’Administració la lletra 
h) de l’art. 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la forma i condi-
cions previstos en l’art. 37 de la mateixa llei, l’expedient penitenciari podrà 
ser consultat pel seu representant legal” […], atès que en base a l’article 
37 denega l’accés a qui, com ja hem dit ostenta la condició de persona in-
teressada per fer efectiu dret de tercers més dignes de protecció, i alhora, 
reconeix el dret d’accés a l’expedient a la persona que actuï en represen-
tació de l’interessat. Si la Secretaria reconeix el dret d’accés de qui ostenti 
la condició de representant legal de la persona afectada, amb més raó se 
li ha de reconèixer a la pròpia persona interessada, que és qui precisament 
havia exercit el dret.

»De tota manera, cal reiterar novament, que en el present cas, no ens trobem 
davant d’un dret d’accés exercit per qualsevol ciutadà, sinó davant el supò-
sit previst a l’article 35.a per a aquells que ostenten la condició de persona 
interessada. Aquesta condició de persona interessada suposa una posició 
especial envers a la que pot ostentar qualsevol altre ciutadà. Prova d’això 
és que fins i tot l’article 37 de la Llei 30/92, quan desenvolupa la regulació 
del dret d’accés a arxius i registres reconegut a l’article 35.h) en relació amb 
procediments acabats, declara expressament a l’art. 37.2 que el dret d’accés 
a documents que continguin dades referents a la intimitat de les persones 
està reservat a aquestes. També l’art. 37.3, quan es refereix als documents 
que contenen dades nominatives, admet expressament el dret d’accés de les 
persones titulars d’aquelles dades, a més del dret de tercers que acreditin un 
interès legítim i directe.

»Setè. En qualsevol cas, s’ha de tenir present que la present controvèrsia 
s’ha plantejat sota la perspectiva de la LOPD, i des d’aquesta òptica, cal con-
cloure que procedeix estimar la reclamació de tutela del dret d’accés. Així, en 
el present procediment ha quedat acreditat, d’una banda, que el reclamant 
va exercir el dret d’accés al seu expedient penitenciari, i d’altra, que en la 
normativa penitenciària no existeix cap precepte amb rang de llei que empari 
la decisió denegatòria de la Secretaria ............. del Departament de .......... 
No obstant això, certament l’efectivitat d’aquest dret d’accés mai no hauria 
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de significar una vulneració del dret de tercers, motiu pel qual, la Secretaria, 
abans de fer efectiu el dret d’accés, hauria de valorar amb caràcter previ, la 
concurrència de drets de tercers més dignes de protecció, com podria ser 
el cas dels professionals i/o altres interns, i en conseqüència, anonimitzar 
i/o ocultar totes aquelles dades relatives a aquestes persones que puguin 
resultar afectades.

»Per tot el que s’ha exposat, cal concloure que la Secretaria ............. haurà 
de fer efectiu el dret d’accés exercit per l’avui reclamant mitjançant el lliu-
rament de les còpies sol·licitades ja que fou aquesta la forma elegida per 
l’interessat d’entre les previstes a l’article 29 de l’RLOPD. En definitiva, pro-
cedeix estimar la reclamació de tutela de drets formulada pel Sr. ............... 
contra la Secretaria ................, tant per raons formals com per qüestions de 
fons.»

Continuant amb el dret d’accés, és interessant transcriure una part d’una 
resolució dictada en un cas en què la persona interessada havia exercit el 
dret esmentat amb relació a la seva història clínica davant un centre hospita-
lari. El centre li va denegar una part de la documentació perquè va adduir el 
dret dels facultatius a la confidencialitat de les seves anotacions subjectives. 
L’Agència, tot i reconèixer el dret de confidencialitat, va estimar la reclamació 
de tutela formulada perquè es podia acomplir el dret d’accés de la persona 
afectada de manera que fos compatible amb el dret de reserva.

«Atès que en el present procediment es considera acreditat que la reclamant 
va exercir el seu dret d’accés a la documentació que formava part de la seva 
història clínica, convé analitzar el fons de la reclamació, és a dir, si el recla-
mant tenia dret a accedir a tota la documentació que sol·licitava.

»[…]

»Ara bé, l’article 30 de l’RLOPD estableix que es pot denegar l’accés, en els 
casos següents:

»“1.  El responsable del fitxer o tractament pot denegar l’accés a les dades 
de caràcter personal quan el dret ja s’ha exercit en els dotze mesos 
anteriors a la sol·licitud, llevat que s’acrediti un interès legítim a aquest 
efecte.
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»”2.  També s’hi pot denegar l’accés en els supòsits en què ho preve-
gi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o 
quan aquesta llei o norma impedeixin al responsable del tractament 
revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi 
l’accés.

»”3.  En tot cas, el responsable del fitxer ha d’informar la persona afectada 
del seu dret a demanar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades o, si s’escau, de les autoritats de control de les comunitats 
autònomes, conforme al que disposa l’article 18 de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre.”

»En aquest procediment, l’Hospital no ha al·legat en cap moment que hagués 
concorregut la causa establerta a l’apartat 1 de l’article 30. Així doncs, cal 
analitzar si en el present cas, existia una habilitació legal que permetés a 
l’hospital denegar el dret d’accés, és a dir, és procedent analitzar la normati-
va sectorial específica en matèria de sanitat.

»Pel que fa a aquesta normativa, la Llei estatal bàsica 41/2002, de 14 de 
novembre, d’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’infor-
mació i documentació clínica, estableix pel que fa al dret d’accés a la història 
clínica, el següent:

»“Drets d’accés a la història clínica 

»”1.  El pacient té el dret d’accés, amb les reserves que assenyala l’apartat 
3 d’aquest article, a la documentació de la història clínica i a obtenir 
còpia de les dades que hi figuren. Els centres sanitaris han de regular 
el procediment que garanteixi l’observança d’aquests drets.

»”2.  El dret d’accés del pacient a la història clínica també es pot exercir per 
representació degudament acreditada.

»”3.  El dret a l’accés del pacient a la documentació de la història clínica no 
es pot exercir en perjudici del dret de terceres persones a la confiden-
cialitat de les dades que hi consten recollides en interès terapèutic del 
pacient, ni en perjudici del dret dels professionals que participen en la 
seva elaboració, que poden oposar al dret d’accés la reserva de les 
seves anotacions subjectives.

»”4.  Els centres sanitaris i els facultatius d’exercici individual només han de 
facilitar l’accés a la història clínica dels pacients morts a les persones 
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que hi estan vinculades, per raons familiars o de fet, llevat que el mort 
ho hagi prohibit expressament i s’acrediti d’aquesta manera. En qual-
sevol cas, l’accés d’un tercer a la història clínica motivat per un risc per 
a la seva salut s’ha de limitar a les dades pertinents. No s’ha de facilitar 
informació que afecti la intimitat del mort ni les anotacions subjectives 
dels professionals, ni que perjudiqui tercers.”

»Per la seva banda, l’article 13 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre 
els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la docu-
mentació clínica, determina el següent: 

»“Drets d’accés a la història clínica 

»”1.  Amb les reserves assenyalades a l’apartat 2 d’aquest article, el pacient 
té dret a accedir a la documentació de la història clínica descrita per 
l’article 10, i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. Correspon 
als centres sanitaris regular el procediment per a garantir l’accés a la 
història clínica.

»”2.  El dret d’accés del pacient a la documentació de la història clínica mai 
no pot ésser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les 
dades d’aquests que figuren en l’esmentada documentació, ni del dret 
dels professionals que han intervingut en l’elaboració d’aquesta, que 
poden invocar la reserva de llurs observacions, apreciacions o anota-
cions subjectives.

»”3.  El dret d’accés del pacient a la història clínica es pot exercir també per 
representació, sempre que estigui degudament acreditada.”

»Dels preceptes citats, es desprèn que la normativa sectorial específica sa-
nitària permet al pacient l’accés al seu historial clínic. Ara bé, aquest accés 
mai no pot ésser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les 
seves dades ni del dret dels professionals que han intervingut en l’elabo-
ració d’aquesta, els quals poden invocar el seu dret de reserva. Aquestes 
consideracions no impedeixen que s’atorgui a la persona el dret d’accés al 
seu historial mèdic. Ans el contrari, permeten el seu accés, sempre que amb 
caràcter previ al seu exercici, s’atorgui als professionals que han intervingut 
la possibilitat d’exercir el seu dret de reserva respecte a les anotacions sub-
jectives, i en cas de concurrència de drets de tercers s’anonimitzin o ocultin 
les seves dades per tal que no puguin resultar perjudicats.
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»A l’últim, pel que fa al dret d’accés referent a la història clínica de la seva 
filla menor d’edat, cal mencionar que l’article 23.2.b de l’RLOPD permet que 
en aquests casos, l’exercici personal del dret d’accés el pugui dur a terme el 
representant legal, sempre i quan acrediti aquesta condició. Ara bé, d’acord 
amb el que s’ha exposat amb anterioritat, en cas que s’acrediti aquesta re-
presentació, la Sra. .......... tindrà dret a accedir a la història clínica de la seva 
filla menor d’edat, sens perjudici de les limitacions previstes a l’apartat 2 de 
l’article 13 de la Llei 21/2000.

»En definitiva, i des de la perspectiva del dret d’accés regulat a la LOPD, pro-
cedeix estimar la present reclamació de tutela del dret d’accés, atès que en 
el present procediment ha quedat acreditat, d’una banda, que la Sra. .......... 
va exercir el dret d’accés a la documentació que formava part de la seva 
història clínica i de l’altra, que la normativa sectorial específica sanitària, lluny 
de denegar-ne l’accés, reconeix expressament aquest dret, sense perjudici 
del que s’ha dit abans sobre les anotacions subjectives o la concurrència de 
drets a la confidencialitat de tercers.»

Quant al dret d’oposició, cal recordar que es configura a la LOPD i a l’RLOPD 
com un dret de la persona afectada que les seves dades no siguin objecte de 
tractament o cessi aquest tractament, sempre que es donin tres condicions: 
que una llei no disposi el contrari, que no sigui necessària la prestació del 
consentiment per fer el tractament de les dades personals i, finalment, que 
la persona interessada al·legui un motiu fundat i legítim derivat de la seva 
situació personal concreta.

Totes tres condicions requerides per poder fer efectiu el dret d’oposició es 
van analitzar a la resolució de tutela que s’exposa a continuació —que va 
estimar la reclamació presentada únicament per motius formals—, relativa 
a la petició d’oposició al tractament de les dades personals en uns decrets 
d’alcaldia d’un ajuntament. 

«[…] entrarem a analitzar el dret d’oposició, al qual es refereix aquesta recla-
mació. Caldrà determinar si en el cas concret que ens ocupa s’està davant 
un supòsit en què no sigui necessari el consentiment de l’afectat per tractar 
les seves dades personals, com a requisit previ a la possibilitat d’exercir el 
dret d’oposició a aquest tractament, d’acord amb el que disposa l’article 6.4 
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de la LOPD. Un cop determinat si el tractament és legítim, caldrà analitzar si 
els requisits d’exercici i efectivitat del dret d’oposició s’han complert tant per 
part del reclamant com per part de l’Ajuntament.

»Pel que fa a l’exigència que s’estigui davant un tractament en què no si-
gui necessari el consentiment de l’afectat, cal dir que la constància en un 
Decret d’alcaldia de les dades consistents en nom i cognoms relatius a una 
persona que ha efectuat una reclamació o un recurs administratiu contra 
un acte del mateix Ajuntament tindria cobertura legal en l’article 6.2 de la 
LOPD quan fa referència al fet que 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. Això, 
relacionat amb el previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, a 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 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. Si el reclamant ha presentat un recurs contra un 
acord o una decisió de l’Ajuntament (recurs o sol·licitud on, efectivament, 
en base a l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, és 
requisit necessari que hi constin el nom i cognoms per tal de poder-lo iden-
tificar), és coherent, proporcionat i ajustat a dret que en l’acte que resolgui 
aquesta sol·licitud hi constin les dades identificatives del sol·licitant, com a 
regla general.

»Sisè. Un cop determinat que estaríem davant un tractament de dades per-
sonals legítim, per al qual no era necessari el consentiment de la persona 
afectada, en base a l’article 6.4 de la LOPD el Sr. ....... podria exercir en prin-
cipi el dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, sempre, 
però, que hi haguessin motius fonamentats i legítims relatius a una situació 
personal concreta.

»En data 25/11/08, el Sr. ......... va presentar a l’Ajuntament de ........... un 
escrit del qual s’inferia que sol·licitava l’oposició al tractament de les seves 
dades personals corresponents a nom i cognoms que constaven als Decrets 
d’alcaldia números .... i ........ Raonava aquesta sol·licitud en què per identi-
ficar-lo serien dades suficients les seves inicials o el número d’entrada de la 
sol·licitud en el registre. No consta que l’Ajuntament de .......... hagi contestat 
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la sol·licitud d’exercici del dret d’oposició presentada pel Sr. ............. Aques-
ta circumstància, per si sola, condueix a l’estimació parcial de la present 
reclamació de tutela de drets, en la mesura que l’Ajuntament de ............. no 
va donar resposta a la sol·licitud del dret d’oposició en el termini de 10 dies 
previst a l’efecte.

»Ara bé, un cop analitzada la qüestió formal relativa al termini per contestar 
la petició del dret d’oposició, cal entrar a analitzar si procedeix o no el dret 
d’oposició exercit pel Sr. ........ Pel que respecte al fons del dret d’oposició, 
tant l’article 6.4 de la LOPD com els articles 34 i 35 de l’RLOPD exigeixen que 
hi hagi un motiu legítim i fundat referit a la seva situació personal concreta 
per tal d’exercir aquest dret d’oposició. En el cas concret que ens ocupa, el 
reclamant va presentar l’escrit de data 25/11/08 sol·licitant l’oposició al trac-
tament de les seves dades respecte dels decrets 3407 i 3461, però sense 
especificar els motius fundats i legítims relatius a una situació de l’afectat que 
justificaven l’exercici d’aquest dret, tal com exigeixen l’article 6.4 de la LOPD 
i els articles 34 i 35 de l’RLOPD. Per això, no hagués estat procedent l’estima-
ció de la reclamació formulada davant l’Ajuntament de ...............

»Tot i això, cal manifestar que res no impedeix al reclamant exercir el dret 
d’oposició davant l’Ajuntament de ........... per tal de sol·licitar que s’anonimit-
zin, encara que sigui parcialment, mantenint visibles únicament les inicials, 
les seves dades personals dels Decrets objecte de reclamació en els futurs 
usos que l’Ajuntament realitzi d’aquesta documentació. Ara bé, el reclamant, 
tal com disposa la normativa de protecció de dades, haurà d’al·legar un mo-
tiu legítim i fundat referit a la seva situació personal concreta quan exerceixi 
aquest dret d’oposició davant l’Ajuntament de ............. A partir de llavors, 
l’Ajuntament disposarà d’un termini de 10 dies per tal de fer efectiu aquest 
dret d’oposició o denegar motivadament la seva sol·licitud. I en cas de dis-
conformitat amb la decisió de l’Ajuntament, o davant una eventual manca de 
resposta en el termini indicat, la persona reclamant podrà iniciar novament un 
procediment de tutela de drets davant d’aquesta Agència per decidir si s’ha 
vulnerat o no el seu dret d’oposició.»

Pel que fa als drets de cancel·lació i rectificació, es regulen de manera con-
junta a l’article 16 de la LOPD i 31 a 33 de l’RLOPD. En concret, pel que fa 
al dret de cancel·lació s’estableix que és el dret de la persona afectada que 
se suprimeixin les seves dades que siguin inadequades o excessives. Cal 
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dir que la cancel·lació origina el bloqueig de les dades, és a dir, no n’implica 
automàticament la destrucció, atès que és possible que les dades s’hagin de 
conservar, tal com explicita l’article 16.3 de la LOPD, durant el termini en què 
es puguin exigir determinades responsabilitats, una vegada esgotat el qual 
sí que s’han de suprimir. 

Quant al dret de cancel·lació, de les 10 resolucions dictades l’any 2009 sobre 
reclamacions d’aquest dret només una ha estat totalment estimatòria, tant pel 
que fa a la forma com al fons de la pretensió. Es transcriu a continuació una 
part d’aquesta resolució de tutela, en la qual es va estimar el dret de cancel-
lació de la dada relativa al DNI, però no la cancel·lació de la dada referida 
al domicili, de la persona afectada, que constava al fitxer de pacients d’un 
organisme vinculat al sector de la salut. 

«Es tracta doncs de dilucidar si el present cas es pot encabir o no en algun dels 
supòsits en què l’ordenament permet la denegació del dret de cancel·lació.

»A aquest respecte, és important precisar en relació amb quins fitxers la 
persona reclamant havia sol·licitat la cancel·lació de les seves dades, doncs 
d’això justament dependrà l’aplicació d’una normativa sectorial específica 
que, tal com preveu la LOPD i l’RLOPD, pot emparar la denegació del citat 
dret. A aquest respecte i atesa la falta de concreció, tant per part del Sr. 
........ en l’escrit inicial de reclamació, com per part de ......... en l’escrit d’al·-
legacions, no es pot més que deduir que el Sr. ........ va sol·licitar la cancel-
lació de les seves dades personals del fitxer anomenat Fitxer de pacients 
............., regulat per l’Ordre .........., inscrit en aquesta Agència el ........., i del 
qual és responsable la Divisió .........

»Aquest fitxer té una relació directa amb l’anomenada “història clínica”. En 
relació al cas aquí tractat, quan una persona rep serveis sanitaris a qualsevol 
dels centres que conformen el sistema sanitari públic, es converteix així en 
pacient, plasmant-se aquesta relació en la història clínica.

»En aquest punt, és necessari atendre a la regulació legal de la història clí-
nica, que es troba a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació 
clínica. L’article 10 estableix el contingut que ha de formar part de la història 
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clínica i, concretament, explicita com a dades d’identificació del malalt: nom 
i cognoms, data de naixement, sexe, adreça habitual i telèfon, a l’efecte de 
localitzar-lo, data d’assistència, identificació de la procedència en cas de 
derivació d’un altre centre assistencial, servei o unitat en què es presta l’as-
sistència, número d’habitació en cas d’ingrés, metge responsable i número 
d’identificació personal contingut a la targeta sanitària individual si es tracta 
d’usuaris del ..............

»A més, l’article 12 del mateix cos legal disposa el següent en relació a la 
conservació de la història clínica:

»“1.  La història clínica s’ha de conservar com a mínim fins a vint anys des-
prés de la mort del pacient. Això no obstant, es poden seleccionar i 
destruir els documents que no són rellevants per a l’assistència, trans-
correguts deu anys des de l’última atenció al pacient.

»”2.  En tot cas, en la història clínica s’han de conservar, juntament amb 
les dades d’identificació del pacient, durant vint anys, com a mínim, a 
comptar de la mort del pacient: els fulls de consentiment informat, els 
informes d’alta, els informes quirúrgics i el registre de part, les dades 
relatives a l’anestèsia, els informes d’exploracions complementàries i 
els informes de necròpsia.

»”3.  No obstant el que estableixen els apartats 1 i 2 d’aquest article, la 
documentació que a criteri del facultatiu sigui rellevant a efectes pre-
ventius, assistencials o epidemiològics, s’ha de conservar durant tot el 
temps que calgui.”

»Per tant, ens trobem amb què la dada del domicili del pacient/persona usu-
ària del servei sanitari és una dada personal que obligatòriament ha de cons-
tar com a part de la història clínica, la conservació de la qual té uns terminis 
legalment establerts durant els quals, conseqüentment, no es poden cancel-
lar les dades personals que allà hi consten.

»Quant a la dada personal corresponent al DNI, cal dir que aquesta no figura 
com a dada administrativa que hagi d’integrar la història clínica del pacient. 
Per tant, no se li aplicaria el règim anteriorment descrit.

»En relació al cas que ens ocupa, el Sr. ....... va exercir el seu dret de cancel-
lació davant ......... Així doncs, ......... havia de fer efectiu el dret de cancel·lació 
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de la dada personal corresponent al DNI al Fitxer de pacients de ............., del 
qual figura com a responsable. A més, el dret de cancel·lació s’havia de fer 
efectiu en el termini de 10 dies hàbils, segons el previst als articles 16.1 de la 
LOPD i 32.2 de l’RLOPD.

»En definitiva, procedeix estimar la reclamació de tutela de drets formulada 
pel senyor ............ contra .................:

»—  Per motius formals atès que ........... va donar resposta en un termini que 
superà amb escreix l’establert legalment.

»—  Per motius de fons, en relació a la dada personal corresponent al DNI en 
el fitxer esmentat.

»Al marge del que s’ha dit fins aquí, es fa necessari referir-se a una de les 
al·legacions efectuades per..........., en concret aquella en la que invoca la 
legislació relativa al control de determinades malalties i brots epidèmics, per 
tal de justificar la improcedència de la cancel·lació sol·licitada pel Sr. ............ 
A aquest respecte, cal dir el següent:

»a)  D’una banda, que no s’ha acreditat que el Sr. ........... pateixi cap de 
les malalties detallades a la citada legislació, específicament, al Decret 
391/2006, de 17 d’octubre, pel qual es modifica el circuit de notificació 
de les malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departa-
ment de Salut.

»b)  D’altra banda, i en qualsevol cas, val a dir que en els impresos que 
els professionals mèdics han d’omplir per tal de notificar a les autori-
tats competents les citades malalties o brots epidèmics, si bé s’hi ha 
d’incloure el domicili habitual de la persona afectada, no hi figura cap 
apartat que obligui a anotar el DNI d’aquella persona.»

3.3.3.  Coordinació entre les àrees d’inspecció de les diferents 
agències de protecció de dades amb competències  
dins l’Estat espanyol

Seguint la línia de col·laboració entre les diferents autoritats de control de 
protecció de dades amb competències dins l’Estat, durant l’any 2009 s’han 
celebrat tres reunions de les àrees d’inspecció respectives, dues de pre-
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sencials —una de les quals va tenir lloc a la seu de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades— i una altra per videoconferència.

Aquestes reunions tenen com a objectiu fonamental posar en comú l’estudi 
de casos que permeten analitzar determinades qüestions d’interès per a to-
tes les àrees d’inspecció. Es tracta, fonamentalment, d’intercanviar criteris 
d’actuació i interpretació a fi i efecte d’aconseguir una certa coordinació en-
tre totes les agències.

La temàtica dels afers tractats aborda tant qüestions simplement procedi-
mentals com altres de fons. Així, pel que fa a les primeres, entre altres temes 
es va analitzar la possibilitat de tramitació simultània, a petició de la persona 
afectada, de reclamació de tutela de diferents drets ARCO. Així mateix, es 
va tractar la manera com cal actuar quan una persona formula, en el ma-
teix moment, una reclamació de tutela i una denúncia referents als mateixos 
fets. 

Pel que fa a les qüestions de fons, i de resultes de la publicació de l’RLOPD, 
es va abordar la qüestió relativa a la manera com el responsable del fitxer pot 
acreditar que ha complert el deure d’informar les persones interessades quan 
aquesta informació s’ha facilitat mitjançant un rètol informatiu. També es va 
analitzar el possible conflicte que es pot donar entre la llibertat d’informació o 
transparència informativa i el deure de secret quan es difonen determinades 
dades mitjançant publicacions informatives de titularitat de les administra-
cions públiques. Finalment, un tema d’interès examinat va ser el sistema de 
distribució de responsabilitats respecte de la indexació automàtica que fan 
els cercadors d’Internet de la informació que es publica als butlletins i els 
diaris oficials. 

3.3.4. Plans d’auditoria

Durant el 2009 s’ha continuat fent el primer Pla d’auditoria de l’Agència. A 
aquesta actuació es feia referència a la memòria del 2007 com a «Plans d’Au-
ditoria i Control d’Ofici». Durant el 2008 es va simplificar la denominació per 
ajustar-la més a la funció que es desenvolupa amb aquests plans.
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Els plans d’auditoria els duu a terme el Grup d’Auditoria i Seguretat de la In-
formació de l’Agència, amb la participació i sota la direcció del coordinador 
d’Auditoria i Seguretat de la Informació. Aquest primer pla tenia com a objec-
tiu verificar el grau de compliment del deure d’informació previst a l’article 5 
de la LOPD.

El Pla d’auditoria s’ha desenvolupat seguint una metodologia pròpia de 
l’Agència que es va dissenyar el 2007 i que ja es va descriure a la memòria 
corresponent.

Tot i que les previsions inicials eren enllestir aquest pla al començament del 
2009, la diversitat i el nombre de les entitats auditades ha obligat a modificar 
la planificació prevista, i fins i tot l’orientació del mateix procés d’auditoria, 
tal com s’havia definit en un primer moment, que ha passat a ser el que hem 
anomenat procés d’auditoria continuada.

A títol de recordatori, han estat objecte d’aquest primer Pla d’auditoria 177 
entitats:

—  Tots els departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya (15).
—  Les 4 diputacions provincials.
—  Una mostra de 14 consells comarcals.
—  Tots els ajuntaments amb més de 50.000 habitants (23).
—  Una mostra de 101 ajuntaments amb menys de 50.000 habitants.
—  Les universitats, públiques i privades, que formen part del sistema univer-

sitari català (en total, 20 entitats).

El 15 de juny de 2009 l’Agència va organitzar una jornada per informar de 
l’estat del primer Pla d’auditoria i del començament del segon.

Algunes de les dades més rellevants resultat de l’execució del primer Pla 
d’auditoria són les següents:

a)  El 98,3 % de les entitats incloses en el primer Pla d’auditoria van nome-
nar un interlocutor per dur a terme els treballs previstos a l’auditoria.

b)  Prop del 90 % de les entitats han identificat tots els processos de recolli-
da de dades que fan en l’exercici de les seves funcions i competències. 
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Aquest era un dels requeriments bàsics de l’auditoria, ja que no només 
pretenia recollir informació que després permetés auditar processos 
concrets, sinó que també va servir a moltes entitats perquè prenguessin 
consciència de la quantitat i la diversitat de les dades de caràcter perso-
nal que recullen habitualment.

c)  Prop del 80 % van proporcionar tota la informació necessària per fer 
l’auditoria, és a dir, informació detallada sobre els tres processos de re-
collida de dades seleccionats per l’auditor de l’Agència, i que havia de 
permetre detectar possibles deficiències, així com recomanar les ac-
cions correctores.

d )  Al final del 2009 s’havien lliurat prop del 60 % dels informes d’auditoria, 
la qual cosa correspon a uns 400 mecanismes de recollida d’informació 
relacionats amb uns 250 processos o tractaments de dades personals.

e)  Quant a la situació detectada arran dels treballs d’auditoria, tot i que no 
són els resultats del conjunt d’entitats previstes a l’auditoria, sí que es 
poden considerar prou indicatius de la situació:

 —  Al voltant d’una tercera part dels mecanismes de recollida de dades 
personals no formaven part d’un fitxer públic creat segons el que 
preveu la normativa de protecció de dades personals.

 —  El 10 %, tot i ser fitxers que s’havien creat, no s’havien declarat al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya

 —  Aproximament una quarta part dels processos auditats formaven part 
d’un fitxer o tractament creat o declarat després d’haver començat el 
Pla d’auditoria a cada entitat concreta.

f  )  Pel que fa a les incidències detectades durant l’auditoria:

 —  Una tercera part no proporcionava cap tipus d’informació de les pre-
vistes a l’article 5.1 de la LOPD.

 —  De les dues terceres parts restants, aproximadament en el 30 % dels 
casos la informació que preveu l’article 5.1 de la LOPD es va incor-
porar després d’haver començat el Pla d’auditoria.

 —  Aproximadament en el 50 % dels casos s’ha trobat algun tipus de 
deficiència quant al compliment del dret d’informació.

 —  Les incidències més habituals han estat: no informar sobre la finalitat 
de la recollida de les dades, no indicar de manera expressa l’adreça 
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del responsable del tractament i no informar de l’existència del fitxer 
o tractament.

L’informe d’auditoria enviat a cada entitat auditada incorpora informació de-
tallada sobre l’execució de l’auditoria (persones implicades, informació inter-
canviada, compliment de terminis, etc.), la mateixa verificació dels processos 
seleccionats, les recomanacions i els consells per fer el procés d’adequa-
ció, una sèrie de directrius i bones pràctiques generals relacionades amb el 
deure d’informació i unes eines de verificació de la qualitat de la informació 
proporcionada basades en unes llistes de control o verificació d’aspectes for-
mals i de contingut de les clàusules informatives o mecanismes d’informació 
utilitzats en cada cas.

Des de la perspectiva dels objectius globals que perseguia l’activitat de 
l’Agència emmarcada en els plans d’auditoria, es pot considerar que s’han 
assolit tots, encara que el pla no es va acabar en el calendari previst. Per tant, 
aquest procés preventiu ha permès:

—  Fer una aproximació a la situació real dels tractaments, pel que fa al com-
pliment de la normativa.

—  Apropar-se a les diferents realitats del sector públic català.
—  Facilitar l’adequació a la normativa.
—  De forma general, ajudar a promoure un coneixement més ampli i una 

millor protecció del dret.

Una vegada lliurats tots els informes d’auditoria, es farà públic un informe en 
el qual es recolliran tant informacions relacionades pròpiament amb l’execu-
ció del procés d’auditoria com tota una sèrie de pautes generals relaciona-
des amb el dret d’informació que permetin a les entitats no incloses en el Pla 
d’auditoria aprofitar també les conclusions i els resultats dels treballs.

3.3.4.1. Presentació del segon Pla d’auditoria

El 15 de juny de 2009 l’Agència va convocar totes les entitats incloses en el 
seu àmbit de competències a una jornada a fi d’informar-les sobre l’estat del 
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primer Pla d’auditoria i comunicar-los el començament del segon Pla d’audi-
toria, que s’executarà durant l’any 2010.

Aquest segon Pla d’auditoria pretén verificar el compliment d’algunes de les 
mesures de seguretat de caràcter organitzatiu previstes a l’RLOPD, concre-
tament la que obliga el responsable del fitxer o el tractament a nomenar un 
o diversos responsables de seguretat (per als tractaments en què les dades 
requereixen les mesures de nivell mitjà o alt) i la que preveu que hi hagi un 
registre de les incidències que poden afectar les dades de caràcter personal 
incorporades en un fitxer o tractament.

S’han triat aquestes dues mesures de seguretat perquè s’entén que tenen un 
marcat caràcter preventiu, ja que l’existència d’un responsable de seguretat 
implica que algú té unes obligacions precises pel que fa a la protecció de 
les dades personals, i el registre d’incidències permet millorar el tractament 
de la informació, en «aprendre» dels errors o en detectar deficiències en les 
mesures de seguretat implantades.

Aquest pla d’auditoria inclou tractaments automatitzats i no automatitzats. En 
cada cas, es demanarà un interlocutor (noves entitats) o la confirmació que 
els interlocutors ja designats al primer Pla d’auditoria continuaran desenvo-
lupant aquesta funció. La verificació, en aquest cas, serà presencial, tenint 
en compte que, si s’escau, els encarregats de tractament també podrien ser 
objecte de les tasques d’auditoria previstes al pla.

Les entitats incloses en aquest segon Pla d’auditoria són al voltant d’unes 150:

—  Tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i una entitat que en 
depengui, seleccionada pel mateix departament.

—  Les universitats que integren el sistema universitari català.
—  Les diputacions provincials.
—  Els consells comarcals no inclosos al primer Pla d’auditoria.
—  Tots els ajuntaments de més de 20.000 habitants.

Durant l’últim trimestre de l’any 2009 s’ha enviat una comunicació a totes les 
entitats incloses en el segon Pla d’auditoria per tal que designin un interlocu-
tor per desenvolupar els treballs d’auditoria previstos al pla.
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3.4. El Registre de Protecció de Dades de Catalunya

Durant l’any 2009, el nombre de sol·licituds d’inscripció de fitxers de dades 
de caràcter personal al Registre de Protecció de Dades de Catalunya ha 
augmentat en el 22 %, i hi ha hagut un augment en el nombre d’inscripcions 
d’aproximadament el 7 %. Com veurem, hi ha un desajustament entre les sol-
licituds d’inscripció i les pendents d’inscripció amb data 31 de desembre de 
2009. Aquest fet es deu, en gran part, a dos tipus d’incidències: d’una banda, 
l’existència de discrepàncies entre el contingut de la disposició de caràcter 
general de creació, modificació o supressió i el formulari de notificació dels 
fitxers, i, d’una altra banda, la no adequació de la disposició de caràcter 
general al que estableix l’RLOPD. En aquest darrer cas, en aplicació de l’ar-
ticle 131.2 de l’RLOPD, ha calgut requerir el responsable del fitxer perquè 
completés o esmenés la notificació en un termini de tres mesos, i suspendre 
la tramitació de l’expedient fins que la constatació de l’esmena de la disposi-
ció o acord n’ha permès la inscripció.

Pel que fa als fitxers de dades de caràcter personal de titularitat privada, 
cal assenyalar que hi ha hagut un augment considerable de les sol·licituds 
d’inscripció, fet que es pot atribuir a la tasca de difusió que ha portat a ter-
me l’Agència respecte de l’ampliació de competències establerta a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i a la regulació dels fitxers de titularitat privada feta 
per l’RLOPD.

Així mateix, s’ha dut a terme una important tasca d’apropament a diferents 
tipus d’entitats —ajuntaments, consells comarcals, federacions esportives, 
confraries de pescadors i col·legis professionals— per tal de recordar-los les 
obligacions establertes a la normativa de protecció de dades i, en concret, 
l’obligació d’inscriure els fitxers que contenen dades de caràcter personal al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 

També hem de destacar la publicació dels fitxers inscrits al Registre de Pro-
tecció de Dades de Catalunya al portal de l’Agència (www.apd.cat) mitjan-
çant un sistema de consulta en línia que permet que qualsevol persona pugui 
conèixer l’existència dels tractaments i els fitxers de dades de caràcter per-
sonal inscrits, les finalitats que tenen i la identitat dels seus responsables.
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3.4.1. Informe d’activitat

3.4.1.1. Fitxers de titularitat pública

A les taules i els gràfics següents es presenta l’evolució del nombre de sol-
licituds de creació, modificació i supressió de fitxers presentades durant els 
sis anys d’activitat del Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

El criteri de classificació dels expedients ha estat la data d’entrada de la 
sol·licitud en el registre general d’entrades i sortides de documents de la Ge-
neralitat de Catalunya, de manera que s’hi pugui reflectir la iniciativa dels 
responsables de fitxers de titularitat pública en inscriure els fitxers respectius 
en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

tipoLoGia soL·Licituds d’iNscripcioNs preseNtades aL reGistre de protecció de dades 
de cataLuNYa

SOl·lIcItuD INScRIPcIÓ NOmBRE
creació 1.083
modificació 146
Supressió 169
total 1.398

tipoLoGia soL·Licituds d’iNscripcioNs preseNtades aL reGistre de protecció de dades 
de cataLuNYa

Creació

1.083

146
169

Modificació Supressió
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soL·Licituds de creació, modificació i supressió preseNtades aL reGistre de protecció 
de dades de cataLuNYa*

          ANY
tIPuS EN PúBlIc AcumulAt 2006 2007 2008 2009 AcumulAt 2009

Administració de la Generalitat de catalunya 552 187 79 144 962
Ens públics de l’Administració local 4.500 2.084 1.238 1.108 8.930
universitats i altres ens públics 216 180 50 146 592
total 5.268 2.451 1.367 1.398 10.484

*  Distribuïts segons la data d’entrada de la sol·licitud al registre d’entrades i sortides de documents.

distribució deLs expedieNts preseNtats aL reGistre de protecció de dades de cataLuNYa 
per aNYs*

Universitats i altres
ens públics

ACUMULAT 2006       2007       2008       2009

552
187

79 144

Administració de la Generalitat
de Catalunya

Ens públics de
l’Administració local

216 180
50 146

4.500

2.084

1.238
1.108

*  Distribuïts segons la data d’entrada de la sol·licitud al registre d’entrades i sortides de documents.

A la vista de les dades d’activitat, es pot constatar que hi ha hagut un lleuger 
augment en el nombre de sol·licituds d’inscripció de fitxers de titularitat públi-
ca, aproximadament el 2 % respecte de l’any anterior.
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Val a dir que aquestes dades indiquen només l’activitat dels responsables 
de fitxers, atès que l’estat de les inscripcions efectives es descriu a l’apartat 
següent.

3.4.1.2. Estat de les inscripcions

A les taules i els gràfics que s’exposen a continuació es descriu l’evolució de 
les inscripcions fetes al Registre de Protecció de Dades de Catalunya des 
del moment en què es va crear, al febrer del 2004. No obstant això, els res-
ponsables de fitxers de titularitat pública de Catalunya ja havien inscrit fitxers, 
abans d’aquesta data, al Registre General de Protecció de Dades, que va 
començar l’activitat l’any 1994.

L’any 2009 hi ha hagut una disminució (aproximadament del 7 %) del nombre 
d’inscripcions de fitxers de titularitat pública. Hem de constatar, però, que 
de les notificacions pendents de tramitació, n’hi ha un total de 508 respec-
te de les quals el Registre de Protecció de Dades de Catalunya s’ha posat 
en contacte amb els responsables dels fitxers perquè o bé la disposició de 
creació, modificació o supressió no era correcta, o bé hi havia discrepàncies 
entre el contingut de la disposició reguladora i el formulari de notificació de la 
creació, la modificació o la supressió.

tipoLoGia iNscripcioNs reaLitZades aL reGistre de protecció de dades de cataLuNYa
INScRIPcIÓ NOmBRE

creació 1.517
modificació 198
Supressió 178
total 1.893
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tipoLoGia iNscripcioNs reaLitZades aL reGistre de protecció de dades de cataLuNYa

Creació

1.517

198 178

Modificació Supressió

evoLució de Les iNscripcioNs fetes aL reGistre de protecció de dades de cataLuNYa
AcumulAtS ANuAlS

tIPuS ENS PúBlIc AcumulAt 2005 2006 2007 2008 2009
Administració de la Generalitat de catalunya 940 971 1.030 1.244 1.512
Ens públics de l’Administració local 5.671 7.442 9.251 10.993 12.454
universitats i altres ens públics 124 231 276 352 516
total 6.735 8.644 10.557 12.589 14.482
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evoLució de Les iNscripcioNs fetes aL reGistre de protecció de dades de cataLuNYa

Universitats i altres
ens públics

Administració de la Generalitat
de Catalunya

Ens públics de l’Administració
local

ACUMULAT 2005        2006        2007        2008        2009

940 971 1.0301.2441.512

124 231 276 352 516

5.671

7.442

9.251

10.993

12.454

D’acord amb les dades presentades, es pot constatar que l’any 2009 han 
estat els fitxers d’universitats i altres ens públics (col·legis professionals, 
cambres de comerç, consorcis, entitats autònomes, etc.) els que han aug-
mentat considerablement, més del 100 %. En el cas de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya l’augment ha estat, aproximadament, del 25 %, i, 
en canvi, en el cas dels ens públics de l’Administració local hi ha hagut una 
disminució en les inscripcions de gairebé el 16 %.

Als apartats següents es detalla l’evolució de cadascun d’aquests tres grups.

Evolució de les inscripcions de fitxers de titularitat de l’Administració 
de la Generalitat

L’any 2008 va augmentar el nombre d’inscripcions de fitxers de titularitat de 
l’Administració de la Generalitat, i l’any 2009 ha continuat aquesta evolució.

Pel que fa a l’evolució de les inscripcions per sectors, s’observa que els més 
actius quant a la creació, la modificació i la supressió de fitxers han estat 
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aquest any els de l’àmbit del Govern i l’Administració pública, seguits de 
l’àmbit de la salut i els serveis socials.

evoLució de Les iNscripcioNs de tituLaritat de La GeNeraLitat de cataLuNYa per sectors
AcumulAtS ANuAlS

SEctOR PúBlIc AcumulAt 2005 2006 2007 2008 2009
Educació 63 63 65 65 71
Salut 239 250 261 340 361
Serveis socials 157 157 160 164 185
Seguretat, justícia i cossos policials 53 53 62 93 98
tributs i finances públiques 111 111 111 111 119
territori i medi ambient 65 76 80 87 91
transport — — 1 2 2
cultura, turisme i oci 45 51 53 53 60
comerç, alimentació i consum 14 14 14 14 14
Serveis a empreses i a l’activitat econòmica 42 42 42 43 43
Govern i Administració pública 151 154 181 272 468
total 940 971 1.030 1.244 1.512

evoLució de Les iNscripcioNs de tituLaritat de La GeNeraLitat de cataLuNYa per sectors

Educació

ACUMULAT 2005       2006       2007       2008       2009

Salut Serveis
socials

Seguretat,
justicia i
cossos
policials

Tributs i
finances

públiques

Territori
i medi

ambient

Transport Cultura,
turisme

i oci

Comerç,
alimentació
i consum

Serveis a
empreses i
a l’activitat
econòmica

Govern i
Adminis-

tració
pública
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distribució de Les iNscripcioNs de tituLaritat de La GeNeraLitat de cataLuNYa  
per sectors

Tributs i finances
públiques, 7,9 %

Govern i Administració
pública, 31 %

Educació, 4,7 %

Salut, 23,9 %

Serveis socials, 12,2 %

Seguretat, justícia i cossos policials, 6,5 %Territori i medi ambient, 6 %

Transport, 0,1 %
Cultura, turisme i oci, 4 %

Comerç, alimentació i consum, 0,9 %

Serveis a empreses i a
l’activitat econòmica, 2,8 %

Evolució de les inscripcions de fitxers de titularitat  
d’ens de les administracions locals

Des de l’any 2004, en què es va posar en funcionament el Registre de Pro-
tecció de Dades de Catalunya, cada any s’havia constatat un important incre-
ment de les inscripcions de fitxers de titularitat d’ens de les administracions 
locals. L’any 2008, però, hi va haver un descens del nombre d’inscripcions en 
aquest àmbit, i aquesta tendència ha continuat l’any 2009.

evoLució de Les iNscripcioNs de tituLaritat d’eNs de L’admiNistració LocaL per tipus d’eNs
AcumulAtS ANuAlS

tIPuS D’ENS lOcAlS AcumulAt 2005 2006 2007 2008 2009
Ajuntament 5.075 6.297 7.989 9.513 10.673
consell comarcal 181 364 403 533 648
Diputació 156 228 228 230 292
consorci 92 156 195 205 212
Altres ens locals 167 397 436 512 629
total 5.671 7.442 9.251 10.993 12.454
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evoLució de Les iNscripcioNs de tituLaritat d’eNs de L’admiNistració LocaL per tipus d’eNs

Ajuntament

ACUMULAT 2005       2006       2007       2008       2009

Consell
comarcal

Diputació Consorci Altres ens
locals

10.673

648
292 212 629

Tot i que, igual que passava els darrers anys, el nombre de fitxers inscrits cor-
respon a fitxers de dades personals que tenen els ajuntaments com a respon-
sables, cal destacar que hi ha hagut un important increment en el nombre d’ins-
cripcions de fitxers de titularitat d’altres tipus d’ens locals, particularment de 
consells comarcals, organismes autònoms, fundacions, mancomunitats, etc.

distribució de Les iNscripcioNs de tituLaritat d’eNs de L’admiNistració LocaL per tipus d’eNs

Ajuntament, 86 %

Consell comarcal, 5 %

Altres ens locals, 5 %

Diputació, 2 %

Consorci, 2 %
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Pel que fa a la distribució territorial de les inscripcions, majoritàriament cor-
responen a fitxers d’ens locals de la província de Barcelona. No obstant això, 
com ja va passar l’any 2008, l’any 2009 destaquen les inscripcions de fitxers 
d’ens locals de les províncies de Girona i Tarragona.

evoLució de Les iNscripcioNs de tituLaritat d’eNs de L’admiNistració LocaL per demarcació 
territoriaL

AcumulAtS ANuAlS
PROVíNcIA AcumulAt 2005 2006 2007 2008 2009

Barcelona 3.461 4.322 4.861 5.514 5.984
Girona 1.180 1.677 2.282 2.820 3.304
lleida 425 635 1.138 1.529 1.734
tarragona 605 808 970 1.130 1.432
total 5.671 7.442 9.251 10.993 12.454

evoLució de Les iNscripcioNs de tituLaritat d’eNs de L’admiNistració LocaL per demarcació 
territoriaL

Barcelona

ACUMULAT 2005       2006       2007       2008       2009

Girona Lleida Tarragona

5.984

3.304

1.734
1.432
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distribució de Les iNscripcioNs de tituLaritat d’eNs LocaLs per demarcació territoriaL

Girona, 27 %

Lleida, 14 %

Tarragona, 11 %
Barcelona, 48 %

Evolució de les inscripcions de fitxers de les universitats i d’altres  
ens públics

L’any 2009 hi ha hagut un considerable augment del nombre d’inscripcions 
de fitxers tant de les universitats com de les corporacions de dret públic: col-
legis professionals i cambres de comerç.

evoLució de Les iNscripcioNs de fitxers de Les uNiversitats i d’aLtres eNs púbLics
AcumulAtS ANuAlS

tIPuS D’ENS AcumulAt 2005 2006 2007 2008 2009
universitats 98 153 166 172 239
corporacions de dret públic i altres ens 26 78 110 180 277
total 124 231 276 352 516
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evoLució de Les iNscripcioNs de fitxers de Les uNiversitats i d’aLtres eNs púbLics

Universitats

ACUMULAT 2005       2006       2007       2008       2009

166

98

153
172

Corporacions
de dret públic i altres ens

110

26

78

180

239

277

distribució de Les iNscripcioNs de fitxers de Les uNiversitats i d’aLtres eNs púbLics

Universitats, 46 %

Corporacions de dret
públic i altres ens, 54 %

3.4.1.3. Fitxers de titularitat privada

A l’article 156 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) es fan les apre-
ciacions següents:

«Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de protec-
ció de dades de caràcter personal que, respectant les garanties dels drets 
fonamentals en aquesta matèria, inclou en tot cas:
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»a)  La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de ca-
ràcter personal creats o gestionats per les institucions públiques de Ca-
talunya, l’Administració de la Generalitat, les administracions locals de 
Catalunya, les entitats autònomes i les altres entitats de dret públic o 
privat que depenen de les administracions autonòmica o locals o que 
presten serveis o acompleixen activitats per compte propi per mitjà de 
qualsevol forma de gestió directa o indirecta, i les universitats que inte-
gren el sistema universitari català.

»b)  La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de ca-
ràcter personal privats creats o gestionats per persones físiques o jurí-
diques per a l’exercici de les funcions públiques amb relació a matèries 
que són competència de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya, 
si el tractament s’efectua a Catalunya.

»c)  La inscripció i el control dels fitxers i els tractaments de dades que creïn 
o gestionin les corporacions de dret públic que exerceixin llurs funcions 
exclusivament en l’àmbit territorial de Catalunya.

»d )  La constitució d’una autoritat independent, designada pel Parlament, 
que vetlli per garantir el dret a la protecció de les dades personals en 
l’àmbit de les competències de la Generalitat.»

Aquesta regulació ha modificat i ampliat l’àmbit competencial de l’Agència 
Catalana quant a les entitats públiques i privades que restaran sota el seu 
control. Cal tenir en compte, també, les definicions de fitxer de titularitat pú-
blica i fitxer de titularitat privada de l’RLOPD.

L’aplicació de les disposicions esmentades ha comportat la notificació al Re-
gistre de Protecció de Dades de Catalunya de fitxers de titularitat privada per 
algunes de les entitats enunciades a l’article 156 de l’EAC.

iNscripcioNs fetes aL reGistre de protecció de dades de cataLuNYa de tituLaritat privada
ANY

2008 2009
Ens que depenen de la Generalitat de catalunya 24 47
Ens públics de l’Administració local 8 102
Ens que depenen d’altres (fundacions, societats mercantils...) 20 189
total 52 338
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iNscripcioNs fetes aL reGistre de protecció de dades de cataLuNYa de tituLaritat privada

Ens que depenen de la Generalitat
de Catalunya

2008       2009

Ens que depenen d’altres
(fundacions, societat, mercantils...)

20

189

24

47

8

102

Ens pútblics de
l’Administració local

Atès que només tenim les dades corresponents a dos anys, és difícil fer una 
valoració en perspectiva de la situació dels fitxers de titularitat privada. L’aug-
ment que hi ha hagut l’any 2009 és molt considerable, i probablement es deu 
en gran part a la tasca divulgativa que ha fet l’Agència respecte de l’am-
pliació del seu àmbit competencial i de la necessitat d’inscriure els fitxers al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 

Probablement, a la vista de les sol·licituds d’inscripció que es facin al llarg de 
l’any 2010 en podrem obtenir valoracions més detallades.

3.5. L’atenció al públic

3.5.1. Canals d’atenció i consultes d’informació ateses

L’Agència Catalana de Protecció de Dades ofereix un servei d’atenció al pú-
blic al qual es pot adreçar qualsevol persona o entitat i sol·licitar informació 
o plantejar dubtes sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades 
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de caràcter personal, així com fer constar una queixa amb relació a aquesta 
matèria. Des d’aquest servei s’informa les persones dels drets que la llei els 
reconeix pel que fa al tractament de les seves dades personals, de la possi-
bilitat de presentar reclamacions o denúncies davant aquesta institució per 
vulneració dels drets o per actuacions contràries al que disposa la llei, i de 
les obligacions dels responsables de fitxers derivades de les condicions es-
tablertes per la normativa per al tractament de les dades personals. També 
es proporciona informació sobre altres serveis que ofereix l’Agència i sobre 
els cursos, conferències, jornades, seminaris i altres activitats formatives i 
divulgatives que organitza l’Agència o en les quals participa. Així mateix, es 
contribueix a la difusió del dret fonamental a la protecció de dades personals 
i a la tasca que desenvolupa l’Agència mitjançant diversos instruments, com 
ara l’elaboració de díptics informatius.

Correspon al Servei d’Atenció al Públic rebre i atendre o canalitzar totes les 
peticions que es formulen a l’Agència per qualsevol dels canals de cara al 
públic disponibles (front office), és a dir, presencial, per escrit (correu postal 
o fax), per telèfon i per correu electrònic.

L’atenció i la informació ciutadana sempre han estat una prioritat per a 
l’Agència. Al començament, aquest servei l’atenien els recursos humans 
de la mateixa organització, però l’augment del nombre de consultes i la 
voluntat de facilitar una atenció personalitzada van fer necessari obtenir 
el suport d’altres organismes de la mateixa administració especialitzats en 
la prestació de serveis d’atenció al públic. En aquesta línia, des del 2005 
es va comptar amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció Ciu-
tadana del Departament de la Presidència, amb la qual es va establir un 
protocol d’actuació per prestar un model conjunt d’atenció al públic amb 
l’objectiu d’atendre adequadament les consultes relatives a la protecció de 
dades personals. Aquesta actuació conjunta va continuar al llarg del 2006, 
el 2007, el 2008 i el 2009, tot i que s’hi han anat introduint algunes millores 
per augmentar la qualitat del servei.

Sobre la base de l’anàlisi de les consultes rebudes s’ha pogut segmentar en 
quatre categories el públic objectiu que s’adreça al servei. Així, s’ha consta-
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tat que els demandants principals del Servei d’Atenció al Públic de l’Agència 
són els ciutadans, els responsables de fitxers públics, els responsables de 
fitxers privats i les consultores o auditores. 

L’Agència disposa de tres canals pels quals els usuaris del servei poden for-
mular peticions. Una vegada formulades, cada petició la resol el nivell d’aten-
ció que correspongui al grau de dificultat de la qüestió plantejada. 

El primer canal d’entrada és el telèfon 012, que ofereix informació general a 
tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. L’assessorament en protec-
ció de dades que proporciona aquest servei telefònic es considera un primer 
nivell d’atenció de les consultes que s’adrecen a l’Agència. El 012 atén truca-
des cada dia de l’any, les vint-i-quatre hores.

El segon canal d’entrada és el telèfon 902 011 710, que és operatiu de di-
lluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores. Aquest servei l’atenen persones 
formades en matèria de protecció de dades personals, i l’assessorament que 
es proporciona a través d’aquesta línia telefònica constitueix un segon nivell 
d’atenció de caràcter especialitzat. L’Agència proporciona la formació inicial 
i continuada del personal operador.

Un tercer canal d’entrada de consultes sobre protecció de dades personals 
és el correu electrònic consultes.apdcat@gencat.cat, que és atès pel mateix 
personal especialitzat que atén el telèfon 902 i que, per tant, constitueix un 
segon nivell d’atenció.

Quan els operadors d’aquests tres canals consideren que la consulta presen-
tada planteja una complexitat temàtica rellevant o requereix un assessorament 
més especialitzat, canalitzen la consulta al personal expert de l’Agència, que 
s’encarrega de respondre-hi adequadament. Aquesta darrera prestació del 
servei constitueix el tercer nivell d’atenció.

Per articular tot aquest sistema, l’Agència Catalana de Protecció de Da-
des i la Direcció General d’Atenció Ciutadana disposen d’un mecanisme 
d’escalat de consultes basat en un argumentari que orienta els operadors 
a fi de canalitzar correctament les respostes i assegurar-ne el grau de 
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qualitat acordat. Periòdicament es revisa aquest argumentari amb l’ob-
jectiu d’adaptar-lo a les necessitats del servei i mantenir-lo actualitzat. A 
més, al llarg del 2008 i del 2009 el personal de nivell expert ha treballat en 
l’elaboració d’un document que recull informació relativa a les funcions de 
l’Agència i els serveis que ofereix aquesta institució, els drets que tenen 
les persones amb relació a les seves dades personals i la possibilitat i la 
forma de presentar reclamacions i denúncies davant l’Agència, les obli-
gacions dels responsables dels fitxers i dels encarregats del tractament 
derivades de les condicions del tractament de dades personals, i les de-
finicions i les preguntes més freqüents (PMF) relacionades amb aquesta 
matèria. Aquest nou instrument s’adreça als operadors del primer i segon 
nivells d’atenció com a suport a la formació que periòdicament reben del 
tercer nivell.

Pel que fa a l’activitat pròpia del Servei d’Atenció al Públic, a les taules se-
güents es presenta la quantificació de les consultes ateses. S’hi detallen les 
consultes rebudes mensualment durant l’any 2009 segons el canal d’entrada 
i es presenta l’evolució del servei durant els darrers cinc anys.

coNsuLtes rebudes aL servei d’ateNció aL púbLic per tipus de caNaL
cANAl D’ENtRADA

PRESENcIAl tElEFòNIc cORREu ElEctRòNIc cORREu POStAl tOtAl
Gener 10 203 48 4 265
Febrer 5 202 72 0 279
març 7 239 95 1 342
Abril 9 199 65 2 275
maig 7 198 104 0 309
Juny 14 169 74 0 257
Juliol 9 215 84 1 309
Agost 9 108 46 0 163
Setembre 11 141 62 2 216
Octubre 12 157 83 0 252
Novembre 14 181 72 0 267
Desembre 4 108 57 2 171
total 111 2.120 862 12 3.105
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distribució de Les coNsuLtes rebudes per tipus de caNaL

Telefònic, 68,28 %

Correu electrònic, 27,76 %

Correu postal, 0,39 %

Presencial, 3,57 %

El 2009 es van rebre un total de 3.105 consultes. Aquest important augment 
de les peticions plantejades davant el servei respecte d’anys anteriors re-
flecteix un coneixement cada cop més estès de l’existència del dret a la pro-
tecció de dades personals i d’una institució que vetlla perquè aquest dret es 
respecti, que informa tothom que ho demani i que facilita eines i instruments 
a les entitats per complir les obligacions que garanteixin el dret. Si les ana-
litzem, es pot comprovar que hi ha una predilecció absoluta per fer les con-
sultes telefònicament. De les 3.105 consultes, 2.120 es van fer per telèfon 
(68,28 %), 862 per correu electrònic (27,76 %), 111 presencialment (3,57 %) 
i 12 per correu postal (0,39 %).

evoLució de Les coNsuLtes d’ateNció aL púbLic per tipus de caNaL
ANY

tIPuS DE cANAl AcumulAt 2005 2006 2007 2008 2009 AcumulAt 2009
Presencial* 27 19 54 42 111 253
telefònic 2.131 2.053 2.042 1.688 2.120 10.034
correu electrònic 352 450 428 494 862 2.586
correu postal** — — 13 7 12 32
total 2.510 2.522 2.537 2.231 3.105 12.905

  *  L’any 2004 no es van comptabilitzar les consultes presencials.
**  Els anys 2004, 2005 i 2006 no es van comptabilitzar les consultes per correu postal.
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evoLució de Les coNsuLtes d’ateNció aL púbLic per tipus de caNaL

Telefònic

2.131

ACUMULAT 2005       2006       2007       2008       2009

2.053
2.042

1.688

2.120

Presencial*

27 19 54 42
111

Correu electrònic

352

450 428 494

862

Correu postal**

0 0 13 7 12

  *  L’any 2004 no es van comptabilitzar les consultes presencials.
**  Els anys 2004, 2005 i 2006 no es van comptabilitzar les consultes per correu postal.

Des del començament, la principal via d’accés de les consultes planteja-
des davant el Servei d’Atenció al Públic ha estat el telèfon, si bé el correu 
electrònic és un mitjà cada cop més utilitzat pels diferents públics objectius. 
Amb la finalitat de donar la màxima agilitat al servei s’utilitza també el telèfon 
com a canal de sortida de les consultes plantejades per correu electrònic 
quan aquestes faciliten un número de contacte. D’altra banda, es constata un 
considerable augment de la via presencial respecte d’anys anteriors, la qual 
cosa ens mostra que els ciutadans i les entitats van coneixent que existeix 
aquesta autoritat i que es poden adreçar personalment a la nostra seu per 
informar-se o per formular-nos alguna petició. Aquesta sensació d’institució 
propera a les persones és un dels objectius que l’Agència Catalana de Pro-
tecció de Dades sempre ha perseguit.
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coNsuLtes rebudes aL servei d’ateNció aL púbLic per púbLic objectiu
cANAl D’ENtRADA

cIutADANS FItxER PúBlIc FItxER PRIVAt cONSultOR tOtAl
Gener 123 55 74 13 265
Febrer 108 78 69 24 279
març 115 101 102 24 342
Abril 93 73 88 21 275
maig 127 88 78 16 309
Juny 81 87 69 20 257
Juliol 123 83 81 22 309
Agost 89 23 42 9 163
Setembre 59 60 80 17 216
Octubre 86 74 62 30 252
Novembre 92 74 79 22 267
Desembre 66 47 46 12 171
total 1.162 843 870 230 3.105

distribució de Les coNsuLtes rebudes per púbLic objectiu

Fitxer públic, 27,15 % Fitxer privat, 28,02 %

Consultor, 7,41 %

Ciutadans, 37,42 %

Per públic objectiu, al llarg de l’any 2009 els ciutadans van fer a l’Agència 
1.162 consultes (37,42 %), mentre que els responsables de fitxers públics en 
van fer 843 (27,15 %). Els responsables de fitxers privats que van requerir el 
nostre assessorament van ser 870 (28,02 %), i 230 consultores o auditores es 
van adreçar a la nostra organització (7,41 %).
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Es comprova un notable increment del nombre d’entitats, no només públiques 
sinó també privades, i de consultores que assessoren els responsables de fit-
xers que durant el 2009 s’han adreçat a aquest servei per plantejar les seves 
consultes. Cal entendre aquest augment com el fruit d’una tasca divulgativa i 
d’una actitud adoptada per l’Agència de suport a les institucions que volen ade-
quar la seva actuació a les exigències de la normativa de protecció de dades. 

Els ciutadans i les entitats privades s’adrecen, majoritàriament i inicialment, 
al primer i segon nivell d’atenció de consultes, mentre que els responsables 
de fitxers públics i les consultores que els assessoren es dirigeixen, prefe-
rentment, al nivell expert. Al llarg del 2009 el nombre de consultes adreçades 
directament al tercer nivell d’atenció, tant per part dels ciutadans com dels 
professionals, ha augmentat gairebé el 100 % respecte de l’any anterior. 

evoLució de Les coNsuLtes d’ateNció aL púbLic per púbLic objectiu
ANY

PúBlIc OBJEctIu 2006 2007 2008 2009 AcumulAt 2009
Particulars 1.090 1.221 1.251 1.162 4.724
Responsables públics 671 640 534 843 2.688
Responsables privats 543 494 304 870 2.211
consultores 218 182 142 230 772
total 2.522 2.537 2.231 3.105 10.395

evoLució de Les coNsuLtes rebudes d’ateNció aL púbLic per púbLic objectiu

Particulars

2006       2007       2008       2009

Responsables públics Responsables privats Consultores

1.090
1.2211.251

1.162

671 640
534

843

543 494

304

870

218 182 142
230
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Les enquestes fetes per saber l’opinió dels usuaris del servei sobre la qualitat 
de la prestació rebuda telefònicament mostren un elevat grau de satisfacció 
d’aquestes persones.

Grau de satisfacció de persoNes ateses peL servei d’ateNció aL púbLic
GEN FEB mARç ABR mAIG JuNY Jul AGO SEt Oct NOV DES
4,3 4,48 4,54 4,58 4,62 4,58 4,2 4,37 4,43 4,4 4,34 4,33

Puntuació sobre 5.

L’augment de la complexitat de les consultes que es formulen davant el Ser-
vei d’Atenció al Públic ens mostra que progressivament el dret a la protecció 
de dades personals va formant part, cada cop més, de la consciència social. 
També ha suposat que la resolució de les qüestions plantejades es traslladi 
al nivell expert d’atenció del servei. Les principals matèries han estat les re-
latives a la cessió o comunicació de dades personals i accés a la informació 
que conté dades personals. En concret, els usuaris del servei han mostrat in-
terès per les qüestions relacionades amb la difusió de les dades personals a 
través d’Internet i pels accessos a la informació que conté dades de caràcter 
personal per part dels ciutadans i, molt especialment, per part dels regidors 
o dels membres d’òrgans de representació dels treballadors d’una entitat. 

L’altra matèria que origina més consultes ha estat la que fa referència a la ins-
cripció de fitxers al Registre, sobretot pel que fa a la creació, però també els 
aspectes que n’afecten la modificació o la supressió. Són moltes també les 
consultes que es reben en què es demana informació per adequar-se a la nor-
mativa de protecció de dades. Les entitats mostren interès per saber quines són 
les principals obligacions que comporta el tractament de dades personals.

La publicació, al començament del 2009, de la Instrucció 1/2009, de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter 
personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, va provocar tot un 
seguit de consultes per part d’entitats que utilitzen o volen utilitzar aquest sis-
tema i que demanen assessorament per adequar-lo a les exigències d’aquesta 
norma. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i la 
possibilitat de reclamar-ne la vulneració o de denunciar actuacions contràries 
al que disposa la llei també han estat objecte de nombroses consultes. La 
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informació relativa a les activitats formatives i divulgatives que porta a terme 
l’Agència, al consentiment per tractar dades personals, al dret d’informació a 
l’hora de fer la recollida de dades personals, a la consulta dels fitxers inscrits al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya i a les mesures de seguretat que 
cal adoptar han generat també un volum considerable de peticions al servei.

coNsuLtes rebudes aL servei d’ateNció aL púbLic per tipus de matèria
mAtèRIA NOmBRE

Accés a la informació / cessió de dades personals 743
Activitats formatives 84
Àmbit actuació APDcAt/AEPD 45
consentiment per tractar dades personals 80
Dret de consulta al Registre de l’APDcAt 77
Dret d’informació / Recollida de dades personals 72
Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 217
Informació general sobre la normativa de protecció de dades 280
Inscripció de fitxers (creació, modificació i supressió) 694
mesures de seguretat 73
Videovigilància 257
Altres 483
total 3.105

coNsuLtes rebudes aL servei d’ateNció aL púbLic per tipus de matèria

16 %
25 %

3 %

1 %
3 %

2 %
2 %

7 %

9 %

22 %

2 %

8 %

Accés a la informació / Cessió de dades personals
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Dret d’informació / Recollida de dades personals

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Informació general sobre la normativa de protecció de dades

Inscripció de fitxers (creació, modificació i supressió)

Mesures de seguretat

Videovigilància
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3.5.2. El portal

El portal de l’Agència, http://www.apd.cat, és un canal de comunicació que 
pretén satisfer les demandes d’informació dels usuaris i difondre la cultura 
i el coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal. El 
portal vol plasmar els valors de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: 
la voluntat de servei al ciutadà i a les institucions, el ferm compromís amb la 
divulgació del dret a la protecció de dades i l’aposta per l’eficiència en els 
procediments que permetin fer-lo efectiu.

Emmarcat en l’estratègia de difusió i comunicació impulsada per la Direc-
ció de l’Agència, durant l’any 2008 es va treballar en l’elaboració del portal 
actual, que s’ha fet públic l’any 2009. Amb l’objectiu d’obtenir una comu-
nicació més àgil, atendre les actuals demandes d’informació dels nostres 
usuaris, permetre un accés més ràpid i eficient del contingut i, en definiti-
va, impulsar encara més l’ús de la pàgina web, el 2009 s’ha treballat per 
millorar-lo. 

Sobre la base que els usuaris d’Internet demanen pàgines web que respon-
guin a criteris d’usabilitat, amb dissenys atractius, funcionalitats múltiples i 
continguts en renovació constant, es van determinar els objectius que calia 
assolir. Per aquest motiu, s’ha considerat necessari elaborar nous continguts, 
modificar una part del disseny i de l’estructura de la informació, i s’ha procu-
rat oferir una redacció senzilla. La finalitat d’aquestes mesures és donar cla-
redat, facilitar la navegació i ajudar a trobar el contingut que es busca. Així, 
la informació s’estructura de manera que faciliti al màxim l’accés als diferents 
tipus de continguts.

Al mateix temps, i des del punt de vista organitzatiu, l’Agència ha incorporat 
un sistema de gestió de continguts que agilita la renovació de la informa-
ció. S’ha adoptat una eina informàtica creada a mida per a les necessitats 
de l’Agència gràcies a la qual els diversos editors autoritzats per a aquesta 
tasca poden actualitzar i revisar els continguts per ells mateixos, de manera 
que s’agilita el procés i s’adequa a les necessitats d’informació contínua que 
reclamen els usuaris. 
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Ocupen un espai destacat del portal els bàners promocionals, que s’utilitzen 
per remarcar la informació que es considera especialment rellevant, el vídeo 
institucional Joan Identitat, que introdueix els usuaris del portal en la matèria 
de protecció de dades personals, i les «Novetats», on s’informa sobre les 
principals activitats que porta a terme l’Agència i es destaquen les notícies o 
els esdeveniments que tenen un interès especial. 

El nou portal adreça una gran part de la seva informació als dos grans per-
fils d’usuaris que visiten el web: els ciutadans i els responsables de fitxers. 
Aquests perfils permeten orientar la informació als usuaris segons les seves 
necessitats.

A l’apartat «Drets de les persones» s’informa sobre què és el dret a la protec-
ció de dades personals i sobre què s’entén per dada de caràcter personal. 
També sobre els diversos drets que tenen les persones respecte de les seves 
dades, així com sobre la possibilitat de reclamar la vulneració d’aquests drets 
i de denunciar les actuacions contràries al que disposa la llei. S’ofereixen 
models per facilitar l’exercici dels drets davant el responsable del fitxer i la 
interposició de les accions corresponents davant l’autoritat de protecció de 
dades.

A l’apartat específicament adreçat als responsables de fitxers es delimiten 
els casos d’aplicació de la normativa de protecció de dades, així com els 
d’exclusió i els que presenten algunes particularitats, i s’hi inclou tota la in-
formació relativa a les obligacions derivades de les condicions que exigeix 
qualsevol tractament de dades personals. Així, s’informa de la inscripció dels 
fitxers al Registre, del deure d’informar els titulars de les dades, de l’obtenció 
del seu consentiment, de l’obligació d’atendre els seus drets d’accés, recti-
ficació, cancel·lació i oposició, de la necessitat d’acomplir els principis que 
regeixen en aquesta matèria, del deure de secret professional, de l’adopció 
de mesures de seguretat, de la necessària formació del personal, del control 
i l’autorització de les cessions de dades personals i de la regulació de la re-
lació amb l’encarregat del tractament, si és el cas.

El portal ofereix a les institucions i les entitats que són dins l’àmbit d’actuació 
de l’Agència les eines i els recursos per facilitar l’acompliment de les seves 
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obligacions en protecció de dades personals. En aquest sentit, a l’apartat 
dedicat al Registre de Protecció de Dades de Catalunya s’indica quins són 
els fitxers que s’hi han d’inscriure i s’incorpora informació detallada sobre la 
tramitació i sobre els formularis de notificació i de sol·licitud d’inscripció de 
fitxers de titularitat pública i de fitxers de titularitat privada. La incorporació 
d’un apartat de consulta al Registre permet fer la recerca en línia dels fitxers 
inscrits.

La secció «Privacitat per a joves» conté informació sobre com s’han de mou-
re aquests per Internet per no tenir problemes i com han de preservar les 
seves dades. En aquest apartat es poden trobar uns manuals pràctics per 
ajudar els menors a construir una cultura de protecció de la seva privacitat 
a Internet i per fomentar un ús adequat de les dades de caràcter personal i 
de les tecnologies de la informació entre els nens i els joves de 9 a 17 anys. 
També es mostren uns vídeos il·lustratius dels riscos que pot comportar di-
fondre les dades per Internet i a través de mòbils, i el joc «Navega segur», 
un test per valorar si aquest col·lectiu sap protegir o no les seves dades 
personals.

També hi trobem el «Bloc de la directora», una secció del portal periòdica-
ment actualitzada amb comentaris, notícies i recomanacions sobre protecció 
de dades. Conté opinions sobre fets quotidians que ens afecten a tots, així 
com articles tècnics i específics, sempre sobre el tema de la privacitat i la 
protecció de dades en diversos àmbits i sectors.

La «Sala de premsa» incorpora les notícies i els articles que es publiquen als 
mitjans de comunicació sobre l’Agència i les seves actuacions, i les entrevis-
tes de ràdio i de televisió a la directora o a altres membres de la institució. 

El portal informa sobre la normativa aplicable, sobre els diversos serveis que 
ofereix l’Agència, com ara l’atenció al públic o la consultoria, i sobre els dictà-
mens que s’elaboren, i reserva un espai als tràmits electrònics per tal d’aten-
dre els requeriments de l’administració electrònica.

S’hi inclou una secció anomenada «Butlletí +Kdades», un butlletí mensual 
d’auditoria, seguretat de la informació i protecció de dades que, entre al-
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tres continguts, ofereix informació destacada i articles amb relació a aquest 
sector.

També s’ofereix un nombre considerable d’articles i col·laboracions d’experts 
del dret a la protecció de dades personals i també sobre altres matèries amb 
les quals guarda una connexió íntima, així com les principals publicacions 
elaborades per l’Agència o en les quals ha participat. Es pot obtenir infor-
mació sobre el Centre de Documentació, sobre les diverses autoritats de 
protecció de dades nacionals i internacionals i altres institucions d’interès, i 
sobre les memòries d’activitats de l’Agència des que va començar. Així ma-
teix, es poden consultar les preguntes més freqüents que es plantegen en 
aquest àmbit.

El contingut d’aquest nou portal està disponible en català, en castellà i en 
anglès per tal de donar resposta a la projecció internacional que actualment 
té l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Amb una imatge més atrac-
tiva i una informació més completa i ben exposada, es pretén millorar la 
comunicació amb els nostres usuaris i, alhora, consolidar aquesta institució 
com a porta d’entrada i referent per a la ciutadania i per a les entitats de 
Catalunya.

Al llarg del 2009 el portal de l’Agència ha registrat, aproximadament, una 
mitjana de 22.336 visites al mes, xifra que representa uns 745 visitants diaris, 
la qual cosa suposa un important increment respecte d’anys anteriors. La 
distribució de les visites en el temps mostra un considerable augment dels 
accessos al portal a partir del mes de maig i un increment encara més acusat 
del mes de setembre fins al final de l’any. L’increment de les visites al portal 
coincideix amb la publicació, al maig del 2009, dels canvis introduïts a la ver-
sió catalana, respecte dels quals hem fet una àmplia referència més amunt, i 
amb la publicació de la versió castellana i de la versió anglesa, al setembre 
del 2009. L’horari d’accés majoritari al portal coincideix amb el de la jornada 
laboral, sobretot al matí, en què les visites s’incrementen entre les 9.00 i les 
14.00 hores. També es constata un important volum de visites entre les 16.00 
i les 18.00 hores. Els indicadors d’activitat del portal són positius i registren 
una tendència d’increment progressiu dels accessos i les visites al conjunt de 
la informació que s’hi presenta.
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evoLució de Les visites rebudes aL portaL
ANY VISItES
2006 112.046
2007 175.440
2008 167.915
2009 268.030
total 723.431

Gràfic de L’evoLució de Les visites rebudes aL portaL
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evoLució meNsuaL de Les visites rebudes aL portaL
VISItES

Gener 14.711
Febrer 13.479
març 16.413
Abril 17.509
maig 24.299
Juny 21.761
Juliol 22.034
Agost 23.198
Setembre 27.230
Octubre 30.159
Novembre 29.424
Desembre 27.813
total 268.030
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Gràfic de L’evoLució meNsuaL de Les visites rebudes aL portaL
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Les planes més consultades del portal al llarg del 2009 han estat, a més de 
la principal, les dedicades al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, 
sobretot les destinades a tràmits i informació pràctica per als usuaris. En con-
cret, registra un important volum de visites la pàgina a través de la qual es pot 
fer la cerca, mitjançant el sistema de consulta en línia, de fitxers de titularitat 
pública inscrits al Registre. També s’ha constatat un accés important a les 
pàgines de novetats i a les de formació, on consten les activitats i les jorna-
des divulgatives que duu a terme l’Agència, a les de normativa, a les que 
contenen els dictàmens, a les de preguntes freqüents i a les destinades al 
Centre de Documentació.

Pel que fa als documents del portal més baixats, destaca especialment el 
vídeo divulgatiu Joan Identitat, seguit de materials pràctics com ara el pro-
gramari del registre per a la inscripció de fitxers de titularitat pública, i el for-
mulari de notificació i la sol·licitud d’inscripció de fitxers de titularitat privada. 
També els que contenen la legislació sobre protecció de dades personals, 
especialment la LOPD, l’RLOPD, la Instrucció 1/2009 i el seu cartell informa-
tiu, i la Recomanació 1/2008, i els models de document que ofereix l’Agència 
per exercir els drets i per interposar accions de reclamació i denúncia davant 
la institució.
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3.6. Divulgació, activitats formatives i documentació

L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha vist incrementada d’una ma-
nera notable la seva presència als mitjans de comunicació de Catalunya i 
de l’Estat per l’esforç especial que ha fet a l’hora de difondre el dret a la pro-
tecció de dades personals. El 2008 la presència de l’Agència en els mitjans 
de comunicació va augmentar el 95,8 % respecte de l’any 2007. L’any 2009 
l’increment a tots els mitjans —premsa escrita, premsa digital, ràdio i televi-
sió— ha estat del 291 % respecte de l’any anterior.

Per tal de refermar el vessant formador i estendre el coneixement de la cultura 
de la protecció de dades, l’Agència ha tingut un interès especial a organitzar 
jornades, conferències, seminaris i altres activitats a les quals fa referència 
expressa l’article 17.f de l’Estatut de l’Agència. En aquest sentit, cal esmentar 
diverses activitats relacionades directament amb l’exercici d’aquestes fun-
cions que s’han dut a terme al llarg del 2009.

3.6.1.  Activitats de formació general en matèria de protecció  
de dades

La protecció de dades de caràcter personal entre els menors  
i els adolescents en l’ús de les tecnologies de la informació

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, la Comissió de Llibertats i In-
formàtica (CLI) i el Departament d’Educació van presentar el 14 de gener a 
CosmoCaixa tres nous manuals pràctics adreçats a menors amb la finalitat 
de conscienciar-los de les amenaces a la intimitat i a la privacitat que re-
presenta la publicació de les seves dades personals a Internet, així com de 
proporcionar-los recomanacions pràctiques per evitar situacions de risc i fer 
un bon ús de les tecnologies de la informació. 

El discurs inaugural va anar a càrrec de Joan Badia Pujol, director gene-
ral d’Innovació Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. Van presentar el projecte educatiu Esther Mitjans, directora 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i el president de la CLI, An-
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tonio Farriols. També han participat en les taules rodones Jordi Ferreres, 
cap de l’Àrea del Registre de Protecció de Dades; Cristina Dietrich, res-
ponsable de Projectes Normatius i Estudis Jurídics; Santiago Farré, cap de 
l’Assessoria Jurídica, i Ramon Miralles, coordinador d’Auditoria i Seguretat 
de la Informació.

Les guies s’adrecen a joves d’entre 9 i 17 anys i s’inclouran en el pla d’acció 
tutorial de les escoles i els instituts catalans. Es poden baixar de la pàgi-
na web del Departament d’Educació (www.gencat.cat/educacio). Se n’han 
editat tres versions, adaptades a les necessitats de cadascun dels cicles 
educatius als quals s’adrecen: educació primària (de 9 a 11 anys), educació 
secundària (de 12 a 14 anys) i batxillerat o formació professional (de 15 a 17 
anys).

El treball de recerca dut a terme per redactar aquestes guies revela, entre 
altres, les conclusions següents:

—  Tots els grups d’edat que han participat en l’estudi prefereixen l’ordinador 
al telèfon mòbil, els aparells reproductors MP3 i MP4 i la càmera de fotos. 
La mitjana de consum d’Internet és d’una hora diària.

—  El 70 % dels nois i les noies d’entre 12 i 14 anys manifesten que la seva 
manera preferida de relacionar-se amb altres nois i noies és el xat, que 
arriba a ocupar fins a la meitat del temps en què es connecten a l’ordi-
nador.

—  El 20 % dels estudiants d’entre 12 i 14 anys enquestats manifesten que 
alguna vegada han rebut al xat una proposta per tenir una cita a cegues. 

—  Gairebé el 40 % reconeixen que sovint reben publicitat no desitjada i que 
cedeixen les seves dades personals a fòrums, càstings, xats, concursos 
o comunitats virtuals sense saber quines són les garanties de protecció 
de dades i la regulació vigent.

El director general d’Innovació del Departament d’Educació ens recorda que 
«les noves tecnologies i l’ús de la xarxa d’Internet que s’està impulsant als 
centres educatius han d’anar acompanyats de consells sobre els riscos d’uti-
lització de la mateixa xarxa; consells que no tan sols s’han de donar als cer-
cles educatius, sinó fonamentalment als àmbits familiars».
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Així mateix, Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, afirma que «la protecció de l’esfera privada dels infants i els joves 
requereix la incorporació d’una cultura de la protecció de dades de caràcter 
personal i de la privacitat, en la qual la prevenció des de l’educació és molt 
important». 

I Antonio Farriols, president de la CLI, afegeix que «conscienciar la comuni-
tat educativa de la importància de la protecció de dades i dels drets de la 
ciutadania a la privacitat és la millor manera d’aconseguir que els joves no 
s’exposin als riscos que impliquen les noves tecnologies».

Els joves són especialment propensos a fer públiques d’una manera involun-
tària les seves dades personals a Internet, ja que no saben la dimensió que 
pot adquirir l’exposició pública d’aquestes dades o les conseqüències de 
l’ús indegut que se’n pot fer un cop s’han publicat. A més, són el col·lectiu 
social que fa un ús més gran de les xarxes socials a Internet. 

El contingut de les guies s’ha desenvolupat en dues fases. A la primera, de 
recerca, hi van participar un total de 8.000 estudiants d’edats compreses 
entre 9 i 17 anys d’escoles i instituts de diferents comunitats autònomes. A la 
segona es va fer l’anàlisi de resultats, la confecció de continguts i la presen-
tació dels manuals a la comunitat educativa mitjançant una sèrie de jornades 
a centres escolars.

També han participat en el projecte l’Agència Espanyola de Protecció de Da-
des, l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid i l’Agència 
Basca de Protecció de Dades, i està subvencionat pel Ministeri d’Indústria, Tu-
risme i Comerç. D’altra banda, el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport 
i els departaments d’Educació de les comunitats autònomes de Catalunya, 
Madrid, País Basc, Andalusia i Extremadura hi han donat suport institucional.

Dia Europeu de la Protecció de Dades

El 28 de gener de 2009 es va celebrar, per tercer any consecutiu, el Dia Eu-
ropeu de la Protecció de Dades, amb l’objectiu d’impulsar el coneixement 
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entre les persones dels drets i les responsabilitats en matèria de protecció de 
dades, amb la jornada «Evolució de la protecció de dades a la Unió Europea: 
àmbit de cooperació policial i judicial».

L’acte, que va tenir lloc el mateix dia 28 de gener a l’Aula Europa, seu de les 
institucions europees a Barcelona, va ser inaugurat per la directora de l’Agèn-
cia, Esther Mitjans, i hi van participar Cristina Dietrich, responsable de Projec-
tes Normatius i Estudis Jurídics de l’Agència, i Joaquim Bayo, magistrat de 
l’Audiència Provincial de Barcelona i ex-Supervisor Europeu adjunt de Pro-
tecció de Dades. Va clausurar la jornada Teresa Freixes, catedràtica de dret 
constitucional i catedràtica Jean Monnet de la Universitat Autònoma de Bar-
celona.

La jornada es va centrar en l’anàlisi dels diferents textos normatius que d’una 
manera o altra han regulat aquesta matèria: el Conveni 108/1981, del Consell 
d’Europa, per a la protecció de les persones amb relació al tractament auto-
matitzat de dades de caràcter personal, text que fixa uns estàndards mínims 
i recull els principis i les garanties que han de regir aquest dret; el programa 
de l’Haia, de l’any 2004, amb relació a la lluita contra el terrorisme, en què es 
recull el principi de disponibilitat com a principi que ha de regir l’intercanvi 
d’informació entre estats per a la cooperació policial i judicial; el Tractat de 
Prüm, i la seva posterior incorporació al marc normatiu de la Unió Europea, 
que ha portat a la creació de bases de dades de perfils d’ADN per part 
dels estats; i, finalment, la Decisió marc 2008/977, relativa a la protecció de 
dades personals tractades en el marc de la cooperació policial i judicial en 
matèria penal, que afecta l’intercanvi d’informació entre els estats membres 
de la Unió Europea i que s’aplica a la transmissió de les dades però no al 
seu tractament intern. En definitiva, un marc jurídic format per un conjunt de 
normes que fomenten la cooperació reforçada entre països, amb una remis-
sió sistemàtica a les normes de dret intern. L’acte va acabar amb una reflexió 
sobre les repercussions que pot tenir en aquesta matèria l’entrada en vigor 
del Tractat de Lisboa.
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Presentació de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre tractament 
de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de 
videovigilància

L’Agència va organitzar, entre els mesos de març i abril, un seguit de ses-
sions de presentació d’aquesta instrucció, publicada al DOGC núm. 5322, de 
19 de febrer de 2009: a Barcelona els dies 26 de març i 21 d’abril, a Girona 
l’1 d’abril, a Tarragona el 17 d’abril i a Lleida el 28 d’abril.

Van ser presents a aquestes sessions Esther Mitjans, directora de l’Agència; 
Santiago Farré, cap de l’Assessoria Jurídica; Cristina Dietrich, responsable 
de Projectes Normatius i Estudis Jurídics, i Jordi Ferreres, cap de l’Àrea del 
Registre de Protecció de Dades.

«Protecció de dades personals a la societat de la informació  
i de la vigilància»

El 15 de maig es va celebrar, a la Facultat de Dret de la Universitat de Bar-
celona, aquesta jornada, en la qual va participar la directora de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades amb la ponència La protecció de dades en 
les relacions de la ciutadania amb l’Administració.

La jornada s’emmarca en l’execució d’un projecte d’investigació i recerca 
del Lifelong Learning Programme de la Unió Europea (Acció Jean Monnet) i 
vol fomentar el debat jurídic i la difusió social relatius a la protecció de dades 
personals des de la perspectiva de la societat de la informació i de les seves 
transformacions. 

Presentació de l’Estudi sobre la seguretat de les dades de caràcter 
personal en l’àmbit de les entitats locals

L’acte va tenir lloc el 19 de maig i va ser inaugurat per Esther Mitjans, direc-
tora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i Jordi López Benasat, 
director general de Localret. Hi va haver una primera ponència, a càrrec de 
Pablo Pérez San-José, gerent de l’Observatori de la Seguretat de la Infor-
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mació, que va presentar els resultats generals i els referents a Catalunya de 
l’Estudi sobre la seguretat de les dades de caràcter personal en l’àmbit de les 
entitats locals, elaborat per l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunica-
ció (INTECO) el 2008. 

A continuació, Ramon Miralles, coordinador d’Auditoria i Seguretat de la 
Informació, va comentar els resultats del Pla d’auditoria de l’Agència. Així 
mateix, Lluís Sanz, sotsdirector d’Informació de Base i Cartografia de l’Ajun-
tament de Bar celona, va parlar de la iniciativa de protecció de dades de 
l’Ajun tament de Barcelona com a exemple de bona pràctica.

XI Jornades Espanyoles de Documentació

El responsable del Centre de Documentació va presentar la ponència El Cen
tre de Documentació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: un cas 
de biblioteca unipersonal (one-person library) (http://eprints.rclis.org/16866/) 
a les XI Jornades Espanyoles de Documentació (http://www.fesabid.org/zara-
goza2009/), que van tenir lloc a Saragossa els dies 20, 21 i 22 de maig.

Aquestes jornades es van desplegar amb el títol «Interinformació» i van trac-
tar temes actuals relacionats amb la gestió de la informació i la documentació 
com ara la societat de la informació, la propietat intel·lectual, l’accés obert, 
economia i empresa, i xarxes socials i privacitat.

Dat2009: Jornades Tecnològiques per a la Protecció de Dades

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va celebrar el dia 9 de juny, al re-
cinte CosmoCaixa, la primera edició de les Jornades Tecnològiques Dat, que 
es preveu convocar anualment amb caràcter monogràfic per abordar, des de 
la perspectiva tecnològica, la gestió de la informació de caràcter personal.

Aquest acte, el primer d’aquestes característiques organitzat a Catalunya, 
va aplegar 250 professionals i es va concebre com un fòrum de reflexió en 
el qual l’Agència Catalana de Protecció de Dades i institucions i empreses 



Memòria d’actuacions

207

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2009

sensibilitzades per la protecció de dades personals es reuniran per debatre 
temes d’actualitat en matèria de protecció de dades.

Amb el títol «Analitzant els riscos i planificant la seguretat», la primera edició 
de les jornades va prestar una atenció especial als aspectes tecnològics 
relacionats amb la salvaguarda del dret a la protecció de dades de caràcter 
personal. 

A les diferents sessions i tallers en què es va organitzar la jornada, els ex-
perts van tenir l’oportunitat de reflexionar sobre la importància de disposar 
d’informació que permeti prendre decisions d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades, concretament pel que fa a la gestió de la 
seguretat tècnica i organitzativa dels sistemes d’informació d’una entitat.

«Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives són un element clau 
per a una protecció efectiva de la informació de caràcter personal, i s’ha de 
ser conscient que, sovint, sincronitzar els requeriments legals de protecció 
de la informació i les solucions tècniques és una tasca complicada. Per això 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha decidit organitzar aquestes 
jornades anuals, juntament amb les empreses principals del sector», va ex-
plicar Esther Mitjans, directora de l’Agència.

Presentació del segon Pla d’auditoria

La prevenció és, per a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, un dels 
factors clau per a la protecció efectiva de la informació. Seguint aquest mo-
del de prevenció, es va presentar el nou Pla d’auditoria per a la verificació del 
compliment de mesures de seguretat de caràcter organitzatiu mitjançant el 
registre d’incidències i el responsable de seguretat a l’Auditori de Barcelona 
Activa el 15 de juny.

Les mesures de seguretat de tipus organitzatiu són la base per implantar cor-
rectament un model tècnic de seguretat. Sense una organització de seguretat 
difícilment es podran assolir els objectius de control que preveu el principi de se-
guretat de l’article 9 de la LOPD: garantir «la seguretat de les dades de caràcter 
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personal» i evitar-ne «l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat». 
Va inaugurar la jornada la Dra. Esther Mitjans, directora de l’Agència Catala-
na de Protecció de Dades, que va destacar la importància de dotar l’Admi-
nistració pública de mecanismes de control per a la protecció de dades. En 
aquest sentit, la directora va afirmar: «És evident que de ben poc serveixen 
els mecanismes reactius si la pèrdua de confidencialitat, o qualsevol altre in-
cident que afecti les dades personals, ja ha tingut lloc. Per tant, cal potenciar 
qualsevol mecanisme que ajudi aquesta tasca de prevenció».

Seguidament, el Sr. Joaquim Bayo, magistrat de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, va parlar de la importància del responsable de protecció de da-
des en una organització, i en va comparar el paper a les entitats europees i 
a les catalanes. El Sr. Ramon Miralles, coordinador d’Auditoria i Seguretat de 
la Informació, va fer la presentació del segon Pla d’auditoria i va exposar la 
situació del Pla de verificació de l’article 5 de la LOPD. 

Per concloure l’acte, el Sr. Josep Cruanyes, president del Consell Assessor 
de Protecció de Dades de Catalunya, va remarcar la important tasca que duu 
a terme l’Agència Catalana de Protecció de Dades en la realització dels plans 
d’auditoria. També va alertar sobre la necessitat de reforçar les mesures de 
control per impedir les fugues d’informació i la vulneració de la normativa 
reguladora de la protecció de dades.

Participació en el curs organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat 
per a secretaris judicials «L’aplicació de la normativa vigent en 
la protecció de dades de l’oficina judicial»

El curs va tenir lloc el 17 de juny i va ser impartit per un secretari judicial i per-
sonal de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i va tenir com a objectiu 
estudiar les darreres novetats de la normativa sobre protecció de dades, inci-
dint en les principals vulneracions de la normativa de protecció de dades que 
es poden donar en una oficina judicial. També es va abordar la qüestió del 
paper del secretari judicial pel que fa a la garantia de la protecció de dades 
de caràcter personal.
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Participació en el Congrés Internacional «Dret i noves tecnologies» 
organitzat per la Universitat de Deusto 

El Congrés Internacional «Dret i noves tecnologies» convocat per les fa-
cultats de Dret de les universitats de Deusto, Pontificia Comillas de Madrid 
i Ramon Llull va tenir lloc a Bilbao de l’1 al 3 de juliol. L’objectiu d’aquest 
congrés va ser abordar des d’una perspectiva jurídica multidisciplinària els 
reptes a què s’enfronten els ordenaments jurídics a l’hora de regular les 
noves tecnologies. L’aportació de l’Agència Catalana de Protecció de Da-
des al congrés va ser presentar el seu model de privacy by design com a 
aproximació a un model preventiu en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.

Xarxes socials: autocontrol o descontrol de la privacitat a Internet?

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va organitzar, juntament amb la 
Universitat de Barcelona, un curs en el marc de la 13a edició d’Els Juliols, 
la setmana del 6 al 10 de juliol, sobre la privacitat i la protecció de dades a 
les xarxes socials.

A causa de la difusió creixent de tota mena d’informació a través de les no-
ves tecnologies de la informació i la comunicació, han sorgit nous reptes i 
noves oportunitats, però també nous riscos i noves amenaces per a la pri-
vacitat, sobretot a les xarxes socials. Les xarxes s’han convertit en un mitjà 
imprescindible per comunicar-se o difondre informació, però a la vegada han 
afectat el dret a la protecció de dades personals, ja que s’hi difonen les da-
des de les persones usuàries (imatges, veu, etc.) sense que elles mateixes 
sàpiguen del cert quin és l’abast d’aquesta difusió.

Aquest curs pretenia apropar el concepte de les xarxes socials i la privacitat 
a la llei aplicable i als estàndards internacionals, i també determinar els ris-
cos que comporta la difusió de dades personals dins les xarxes socials. Es 
tractava, doncs, d’establir garanties per evitar la vulneració, a través de les 
xarxes, del dret bàsic de totes les persones a la protecció de les seves dades 
personals.
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Va inaugurar el curs la directora de l’Agència amb la ponència Amics i des
coneguts, i hi van intervenir més d’una desena d’experts en protecció de 
dades i en xarxes socials, representants d’institucions públiques i professors 
de dret amb xerrades com ara Xarxes socials i accés a la intimitat i Protec
ció de dades a Internet: la llei aplicable i estàndards internacionals, entre 
altres.

Participació a les jornades «La tutela del dret a la protecció de dades de 
caràcter personal» organitzades pel Defensor del Poble de Castella-la 
Manxa

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va participar en aquestes jorna-
des, organitzades pel Defensor del Poble de Castella-la Manxa els dies 6 i 
7 d’octubre a Toledo. La seva participació es va centrar en una taula rodona 
que va tractar qüestions relacionades amb les funcions i les competències 
de les autoritats de protecció de dades i la coordinació amb els defensors del 
poble, en el cas de Catalunya amb el Síndic de Greuges.

«Si ets súper, navega segur»

Centenars de nens i nenes acompanyats dels seus pares van visitar l’estand 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i el Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya (CESICAT), que duia per títol «Si ets súper, navega 
segur», durant els dies 17 i 18 d’octubre. Amb un joc virtual van poder apren-
dre a protegir les seves dades personals dels perills d’Internet. Al final del 
joc, tots els infants s’emportaven a casa una bossa i un decàleg per tenir pre-
sents les normes per a una navegació segura per Internet. A més, l’Agència 
va presentar un nou joc de preguntes i respostes, que es pot trobar al web de 
l’Agència, perquè els nens i les nenes sàpiguen més coses sobre Internet, les 
dades personals i la protecció de dades.

Amb aquesta activitat, l’Agència Catalana de Protecció de Dades s’ha apro-
pat al públic més jove, usuari habitual d’Internet i que té més propensió a pu-
blicar dades personals a la xarxa. Després de l’èxit aconseguit amb aquesta 
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activitat, l’Agència vol continuar aquesta tasca i alertar els infants i els ado-
lescents dels perills del món virtual, així com ensenyar-los a fer un ús respon-
sable de les dades personals.

«Les autoritats de protecció de dades, europees, estatals i 
autonòmiques i el dret d’accés a la informació»

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va celebrar el 30 d’octubre la 
jornada «Les autoritats de protecció de dades europees, estatals i autonòmi-
ques i el dret d’accés a la informació». L’acte, que va tenir lloc a l’Aula Euro-
pa, seu de les institucions europees a Barcelona, va ser inaugurat per la Dra. 
Esther Mitjans, directora de l’autoritat de control catalana, i hi va intervenir el 
Dr. Colin J. Bennett, professor i cap del Departament de Ciències Polítiques 
de la Universitat de Victòria, al Canadà. 

La directora, Esther Mitjans, va concloure la inauguració amb l’afirmació que 
el dret a la protecció de dades personals i el dret d’accés a la informació 
són drets que cal protegir, que es complementen i que és necessari atendre 
els interessos que hi intervenen per fer-ne una valoració adequada i intentar 
trobar l’equilibri entre la transparència dels organismes públics i la privacitat 
de les persones.

El professor Colin J. Bennett va centrar la seva intervenció en l’anàlisi del 
dret a la privacitat i del dret d’accés a la informació des de la perspectiva 
canadenca, i va fer referència a la seva regulació i a la seva gestió distingint 
el nivell federal del provincial i el sector públic del privat.

Bennett va parlar sobre els avantatges i els inconvenients d’aglutinar, sota la 
supervisió d’una única institució, la garantia i la protecció del dret a la priva-
citat i la garantia i la protecció del dret d’accés a la informació.

Va clausurar l’acte Esther Mitjans, després d’un interessant debat en què es 
van posar en relleu les diferències entre el Canadà i l’Estat espanyol pel que 
fa al repartiment de competències entre les autoritats de protecció de dades, 
que al mateix temps pot suposar una diferència pel que fa a les conseqüèn-
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cies d’incloure sota la responsabilitat d’una única institució la garantia i la 
defensa del dret a la protecció de dades i la garantia i la defensa del dret 
d’accés a la informació.

6a edició de les Jornades de Signatura Electrònica 

Aquestes jornades, organitzades anualment per l’Agència Catalana de Cer-
tificació, tenen com a objectiu debatre les principals novetats del camp de 
la certificació electrònica i les identitats digitals, i aconseguir incentivar el 
desenvolupament i la divulgació de la signatura electrònica com a base per 
aconseguir una societat electrònica de confiança.

A l’edició d’aquest any, que va tenir lloc els dies 10 i 11 de novembre, l’Agèn-
cia Catalana de Protecció de Dades hi va participar amb una presentació a 
càrrec del coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació relacionada 
amb la identificació i l’anonimat a les xarxes socials.

«El consum del segle xxi: comprar i vendre a través d’Internet»

Aquesta jornada, organitzada per l’Agència Catalana de Consum, es va 
celebrar a l’Auditori AXA de Barcelona el 19 de novembre, amb l’objectiu 
d’abordar aspectes com ara la seguretat de les compres en línia, el marc 
normatiu, les tendències de compra, la protecció de les dades dels consu-
midors, etc.

Dins la jornada, l’Agència Catalana de Protecció de Dades va participar en 
el workshop «Supervisió en els mercats digitals» amb la intervenció de la 
directora, Esther Mitjans, que es va referir a les transaccions comercials, en 
què una bona part de les dades intercanviades són de caràcter personal. 
En aquestes transaccions s’han d’establir mecanismes que aportin seguretat 
jurídica i tècnica a les parts per evitar crear desconfiança en l’usuari i, al ma-
teix temps, no posar un obstacle real al desenvolupament normal del comerç 
electrònic.
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Curs sobre productes, serveis i modalitats de venda i els drets  
de les persones consumidores

Aquest curs, organitzat per l’Agència Catalana de Consum i l’Institut Nacional 
de Consum, va tenir lloc a Barcelona entre el 25 i el 27 de novembre, amb la in-
tenció d’identificar i analitzar els nous productes, serveis i modalitats de venda 
que surten al mercat adreçats a persones consumidores. També pretenia abor-
dar l’estudi de la normativa que els regula per tal de fer propostes de correcció 
dels possibles conflictes de consum que es puguin plantejar en un futur. 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va participar en la jornada amb la 
conferència de Joana Marí, responsable de Consultoria de l’Àrea del Registre 
de Protecció de Dades, La protecció de dades i els drets de les persones 
consumidores. Spam telefònic, correus electrònics brossa, etc., en què es 
volien identificar els principals drets de les persones consumidores i les obli-
gacions de les entitats que tracten dades personals.

Participació en les jornades de formació del segon Pla pilot 
de teletreball organitzat per la Direcció General de Funció Pública 
de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració 
a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Els dies 24 i 26 de novembre, en el marc del segon Pla pilot de teletreball, 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades va participar en la formació de les 
persones que hi participen com a teletreballadors. Els continguts formatius 
es van centrar a detectar els riscos més importants derivats d’aquest activitat 
i les possibles mesures que calia aplicar-hi, tant des de la perspectiva de 
la protecció de dades de caràcter personal com, més genèricament, des 
de la perspectiva de la seguretat de la informació.

Participació en la jornada organitzada pel grup d’investigació 
INTERDRET de l’IN3 i els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC 
(Universitat Oberta de Catalunya) «Usos i abusos del peer-to-peer (P2P)»

La Universitat Oberta de Catalunya va organitzar a Barcelona aquesta jor-
nada el dia 3 de desembre. Durant la jornada es van debatre qüestions ju-
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rídiques relacionades amb les xarxes d’intercanvi de fitxers (peertopeer, 
P2P). Per part de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, el coordinador 
d’Auditoria i Seguretat de la Informació va participar a la taula P2P: Obligació 
de l’ISP de revelar dades personals?

3.6.2. Activitats de formació especialitzada

Programa de beques

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va convocar beques de col-
laboració i recerca que tenen com a objectiu afavorir el coneixement del dret 
a la protecció de dades, així com les funcions i les activitats que duen a terme 
les autoritats que protegeixen aquest dret.

També són objectiu d’aquestes beques la recerca en l’àmbit de la definició i 
la implantació de mesures de seguretat tècniques i organitzatives, i la recer-
ca en aspectes concrets relacionats amb la incidència de les noves tecnolo-
gies en el camp del dret a la protecció de dades personals.

Les beques s’adrecen a persones llicenciades en els sis anys anteriors a la 
data de publicació de la convocatòria i també a alumnes que facin l’últim curs 
de la llicenciatura que preveu el pla d’estudis corresponent i als quals només 
els quedin pendents un màxim de 50 crèdits.

L’any 2009 es van convocar beques dues vegades, 4 al febrer mitjançant la 
Resolució de la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, de 
26 de gener de 2009 (DOGC número 5311, de 4 de febrer de 2009), i 6 al 
desembre mitjançant la Resolució de la directora de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, de 25 de novembre de 2009 (DOGC número 5522, de 9 
de desembre de 2009).

Convocatòria d’ajuts d’especialització en matèria de protecció de dades 
per a professors universitaris

L’Agència va convocar 5 ajuts d’especialització per a estades en centres de 
recerca, institucions o autoritats especialitzades en protecció de dades, per 
tercer any consecutiu.
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L’objectiu dels ajuts és que els professors universitaris puguin aprofundir 
en el coneixement del dret a la protecció de dades personals des de dife-
rents aspectes, tant teòrics com pràctics, per tal de complementar la seva 
especia lització. D’aquesta manera poden integrar i potenciar la matèria de 
protecció de dades personals dins de la seva àrea de coneixement, i ofe-
rir assignatures, seminaris, postgraus o doctorats en aquesta matèria, atès 
que les persones candidates han d’assumir el compromís d’incorporar-la a la 
seva càrrega lectiva.

La recerca es duu a terme en centres o institucions del nostre país o estran-
gers. En principi l’estada és d’un mes, si bé depèn de la disponibilitat de la 
institució. La relació de les institucions que col·laboren en el programa d’ajuts 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades és la següent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid

Centre de Recerca en Dret Públic (Canadà)

Centre de Recerca Informàtica i Dret (Bèlgica)

Garant de Protecció de les Dades Personals (Itàlia)

D’altra banda, també hi ha ajuts per a les persones que tramitin, pel seu 
compte, una estada en altres institucions. En aquest cas un dels ajuts va 
permetre una estada a la seu del Comissionat per a la Privacitat de Nova 
Zelanda.

La convocatòria es va fer mitjançant la Resolució de la directora de l’Agèn-
cia Catalana de Protecció de Dades, de 5 de març de 2009 (DOGC número 
5344, de 23 de març de 2009).

Curs d’auditoria i seguretat de la informació 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, en coordinació i amb el suport 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en el marc dels seus plans 
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de formació interna va participar al llarg del 2009 en la realització d’un curs, 
de més de 200 hores, amb continguts teòrics i pràctics sobre auditoria i se-
guretat de la informació a la seu de l’Agència.

Aquest curs va ser impartit per empreses molt especialitzades. Deu profes-
sionals externs a l’Agència, vinculats a les entitats que formen part del seu 
àmbit d’actuació, van gaudir d’una beca atorgada per la mateixa agència 
per poder-hi participar. Així, hi van participar persones del Departament d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació, de la Policia de la Generalitat, 
del Departament de Justícia, de la Universitat Pompeu Fabra i del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, juntament amb personal 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Curs de protecció de dades i seguretat de la informació

Durant els dies 1, 3 i 7 de març, i una segona edició els dies 1, 5 i 7 d’octubre, 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, juntament amb l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya, va organitzar aquest curs, que, ateses les 
darreres modificacions legislatives (sobretot l’RLOPD), respon a la necessitat 
d’actualitzar els coneixements normatius a fi i efecte que les institucions i els 
organismes s’adeqüin de manera correcta a la normativa vigent.

Amb l’objectiu de donar a conèixer les modificacions legislatives que afecten 
directament el dret a la protecció de dades personals, es van organitzar dues 
edicions d’aquest curs a Barcelona, més una sessió adreçada a càrrecs amb 
responsabilitat en matèria de protecció de dades.

Així mateix, aquest curs també va tenir lloc els dies 16 i 23 d’octubre a la seu 
de l’Escola d’Administració Pública a Tarragona.

Curs de protecció de dades i gestió de la seguretat

Dins el marc de formació estratègica que ofereix l’Escola d’Administració Pú-
blica de Catalunya, l’Agència va participar activament en la formació dins 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat amb unes jornades per propor-
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cionar informació i coneixements pràctics sobre les implicacions legals de la 
protecció de dades. 

A més, també es va donar cobertura formativa en l’àmbit de l’Administració 
local amb sessions adreçades al personal d’aquestes entitats que presta ser-
veis d’assessorament o de contingut jurídic i al personal amb responsabilitat 
en la gestió de fitxers de dades personals. 

Al llarg de l’any van tenir lloc diverses sessions del curs arreu de Catalunya: 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.

El dret a la protecció de dades de caràcter personal

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va organitzar, juntament amb l’Es-
cola d’Administració Pública de Catalunya, per primera vegada un curs vir-
tual sobre el dret a la protecció de dades personals que es va fer entre el 21 
de setembre i el 4 de desembre. 

Aquest curs es va adreçar al personal de l’Administració pública amb l’ob-
jectiu de facilitar el coneixement del marc legal d’aquest dret fonamental, 
els procediments que cal seguir per preservar els drets de les persones en 
aquesta matèria, les funcions i les competències de l’autoritat de control ca-
talana i les mesures de seguretat establertes a l’RLOPD.

Seminari «La regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció 
de dades personals»

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya (IDESCAT) i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya van organitzar 
la sessió formativa «La regulació del secret estadístic i la relació amb la pro-
tecció de dades personals». El seminari va tenir lloc el dia 19 de novembre a 
la seu de l’IDESCAT.

L’objectiu del seminari era proporcionar informació conceptual i operativa a 
les persones responsables de fitxers que contenen dades sotmeses al secret 
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estadístic. Es pretenia aclarir els diversos àmbits en què es pot presentar la 
gestió d’aquest tipus de fitxers i el control de la revelació estadística que cal 
aplicar-hi, així com recollir elements, aspectes i situacions que poden reque-
rir ulteriors accions formatives, divulgatives o d’assessorament tècnic.

Principals directrius del dret a la protecció de dades personals

Dins el marc dels programes de formació estratègica que ofereix l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades va donar contingut a una sessió formativa celebrada el 19 de novem-
bre a la seu de l’Escola amb l’objectiu d’identificar els elements clau a l’hora 
de prendre decisions relacionades amb el tractament de la protecció de da-
des de caràcter personal.

Aquesta sessió es va adreçar a alts càrrecs de la Generalitat, sotsdirectors i 
sotsdirectores, caps de servei i altres càrrecs directius.

3.6.3. El Centre de Documentació

El Centre de Documentació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades és 
una unitat de recursos i serveis d’informació especialitzats. Té com a missió 
donar resposta a les necessitats informatives de l’Agència i dels seus treballa-
dors, així com difondre el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

S’integra dins el Sistema Bibliotecari de Catalunya com a biblioteca espe-
cialitzada de titularitat pública, amb les restriccions al servei públic que li són 
pròpies com a unitat interna. 

Es va crear l’any 2004 i des d’aleshores s’ha anat desenvolupant pel que fa 
al fons, els serveis i els productes documentals.

Fons documental

El Centre de Documentació gestiona una col·lecció especialitzada en dret a 
la protecció de dades personals, dret informàtic, tecnologies de la informació 
i la comunicació, seguretat informàtica i societat de la informació.
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Està constituït per:

—  Monografies (llibres, manuals, obres de referència, codis legislatius, etc.).
—  Publicacions en sèrie (diaris, revistes, butlletins, anuaris, compilacions le-

gislatives, etc.).
—  Recursos electrònics i bases de dades. 
—  Material audiovisual. 
—  Arxiu digital de premsa. 

Catalogació 

Per catalogar el fons documental es fa servir la normativa bibliogràfica d’ús 
oficial a les biblioteques catalanes de titularitat pública:

—  Format bibliogràfic MARC21.
—  Descripció bibliogràfica normalitzada internacional (ISBD). 
—  Regles angloamericanes de catalogació (AACR).
—  Llista d’encapçalaments de matèria en català (LEMAC), que inclou matè-

ries exclusives del nostre ús.
—  Classificació decimal universal (CDU). 2a ed. abreujada (2004). Amb 

adaptacions pròpies.

El Centre de Documentació forma part del Catàleg Col·lectiu de les Universi-
tats de Catalunya (CCUC) i té una interfície de consulta pròpia (http://ccuc.
cbuc.cat/search*cat~S1) disponible en català, castellà i anglès.
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Durant l’any 2009 el catàleg ha experimentat importants millores. A més a més 
de l’alt grau d’usabilitat, rapidesa, recuperació per rellevància i opcions d’or-
denació de resultats, s’han afegit altres prestacions com ara la visualització de 
cobertes i enllaços a recursos externs relacionats (Syndetics per a sumaris i 
resums, i Google Preview per a la lectura parcial de les obres a Internet).

D’altra banda, gràcies al conveni subscrit amb la Universitat de La Rioja al 
final del 2008 (vegeu l’apartat de relacions institucionals), el Centre cataloga 
articles de revistes i llibres col·lectius a la base de dades Dialnet (http://dialnet.
unirioja.es). Aquest recurs dóna una gran visibilitat al fons d’articles del Centre 
i proporciona un bon servei documental als usuaris externs i els interns. Així, els 
usuaris generals poden fer cerques bàsiques i rebre alertes de nous números 
de revista, mentre que els usuaris interns tenen prestacions com ara la cerca 
avançada, l’alerta de nous continguts segons cerques predeterminades, la pe-
tició automàtica d’articles a la biblioteca i la personalització del sistema.
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Al final del 2009, el Centre de Documentació tenia 27 revistes donades d’alta 
a Dialnet, amb un total de 15.412 articles.

Per tal de donar encara més difusió al fons d’articles, es va arribar a un acord 
amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per tal 
que fos possible que els registres aportats pel Centre a Dialnet es poguessin 
baixar a la Base de Dades de Sumaris Electrònics (BDSE) (http://sumaris.
cbuc.es/), un recurs d’informació bàsic per a la recerca catalana. En contra-
partida, els usuaris interns del Centre també poden obtenir serveis d’alerta 
d’aquesta base de dades.

A continuació es mostra l’evolució dels registres bibliogràfics catalogats. 

evoLució deLs reGistres bibLioGràfics cataLoGats
ANY

tIPuS DE cAtAlOGAcIÓ 2005 2006 2007 2008 2009
catalogació ccuc 340 575 783 1.007 1.113
Dialnet 15.412
total 340 575 783 1.007 16.525

evoLució deLs reGistres bibLioGràfics cataLoGats duraNt eL període 2005-2009

Catalogació CCUC

2005       2006       2007       2008       2009

340

575

783

1.007
1.113
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Cooperació

El Centre de Documentació col·labora amb les biblioteques universitàries i els 
centres de recerca mitjançant l’esmentat catàleg CCUC, on posa el seu fons 
a l’abast de la comunitat investigadora. Amb aquest propòsit l’Agència també 
s’ha adherit als Acords per al préstec interbibliotecari entre les institucions del 
CCUC, entre els quals cal destacar l’eliminació del cobrament del servei de 
préstec i el compromís que cada biblioteca assumeixi el cost de la tramesa, i 
l’establiment d’una tarifa màxima per al servei d’obtenció de documents.

També es relaciona amb les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat 
(http://beg.gencat.net/vtls/catalan/index.htm). Durant el 2009 aquest col·lec-
tiu ha intensificat els seus esforços: s’han constituït grups de treball, s’ha ini-
ciat el cicle de cursos «El marc legal de les biblioteques de Catalunya» i s’ha 
creat un directori en línia (http://cultura.gencat.cat/cercadorespecialitzades/). 
El Centre de Documentació ha participat en totes aquestes iniciatives.

D’altra banda, s’ha continuat fomentant la relació amb altres biblioteques o 
unitats d’informació d’altres autoritats de protecció de dades, sobretot amb 
les que tenen seu al territori espanyol (agència estatal, País Basc i Comunitat 
de Madrid), sense oblidar-ne altres de properes o importants com ara Andor-
ra, França, el Regne Unit, Itàlia, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades 
i el Grup de Treball de l’Article 29 de la Comissió Europea.

El Centre de Documentació vol contribuir al creixement, la preservació i la 
difusió del patrimoni bibliogràfic català i internacional mitjançant les publi-
cacions de l’Agència. Per aquest motiu n’ha donat exemplars a la Biblioteca 
de Catalunya i ha gestionat amb aquesta mateixa entitat l’alta de números 
d’ISSN (International Standard Serial Number) per a les publicacions en sèrie 
(memòries anuals i «Butlletí +Kdades»).

Serveis i usuaris

Durant el 2009 s’han ofert els serveis següents:

Per a usuaris interns i externs

—  Atenció personalitzada 
—  Sala de consulta amb equip informàtic i connexió a Internet 
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—  Préstec interbibliotecari i obtenció de documents
—  Reprografia
—  Butlletí mensual de noves adquisicions
—  Butlletí mensual de sumaris de revistes
—  Selecció mensual d’articles
—  Informació i referència bibliogràfica
—  Formació d’usuaris

Exclusius per als usuaris interns

—  Documentació en dipòsit permanent
—  Préstec personal
—  Circulació de revistes
—  Butlletí diari de notícies

Estadístiques d’ús

Consultes en sala, préstecs interns i préstecs interbibliotecaris

El nombre de consultes i préstecs ha experimentat un increment important 
els últims tres anys:

evoLució de Les coNsuLtes i préstecs
ANY

AcumulAt 2005 2006 2007 2008 2009
consultes i préstecs 22 60 239 220 242

evoLució de Les coNsuLtes i préstecs

Consultes i préstecs

ACUMULAT 2005       2006       2007       2008       2009

22

60

239
220

242
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Base de dades d’articles Dialnet

Durant l’any 2009 s’ha fet una mitjana mensual de 36 sessions i 142 accessos 
(comptant-hi pàgines visitades, baixades i cerques de documents). Aquesta anà-
lisi es refereix únicament a les consultes fetes des d’ordinadors de l’Agència.

ús de La base de dades d’articLes diaLNet
ANY
2009

Nombre mensual de sessions 36
Nombre mensual d’accessos 142
total 178

ús de La base de dades d’articLes diaLNet

Nombre mensual d’accessos

36

142

Nombre mensual de sessions

Serveis tècnics

Durant el 2009 s’han ofert els serveis tècnics següents:

—  Selecció documental (segons desiderates, sistemes d’alertes i novetats 
bibliogràfiques).

—  Gestió de les adquisicions.
—  Gestió de les subscripcions.
—  Gestió de la circulació (préstec intern, préstec interbibliotecari i consultes 

en sala).
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—  Gestió de la col·lecció (organització, difusió, esporgada, etc.).
—  Tractament documental (catalogació, indexació i classificació).
—  Avaluació de serveis.

Biblioteca digital

El Centre de Documentació ha continuant desenvolupant els seus serveis 
utilitzant el portal corporatiu i la Intranet de l’Agència.

Quant al portal, s’ha construït el nou apartat «Documentació», en el qual 
s’han agrupat tots els recursos documentals del lloc web. Això inclou la sec-
ció habitual del Centre, altres de ja existents però ubicades abans en altres 
apartats (normativa, dictàmens, articles, publicacions, memòria), i altres de 
noves («Butlletí +Kdades», materials de jornades i congressos, recursos d’in-
formació d’institucions, llistes de correu i blocs).
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D’altra banda, els usuaris interns utilitzen la Intranet com a eina bàsica per 
accedir a informació de tipus intern, com ara el calendari d’esdeveniments, 
notícies, cursos, etc.

El Centre de Documentació gestiona tot el sistema i també disposa d’una 
secció específica. Mentre que la secció del portal es destina a l’accés dels 
usuaris externs, la de la Intranet s’orienta als usuaris interns. S’hi poden 
trobar els recursos exclusius de l’Agència (com ara bases de dades jurí-
diques, revistes electròniques, etc.), guies d’ajuda, un ampli ventall d’al-
tres fonts d’informació genèriques (diccionaris, traductors, diaris en línia, 
butlletins oficials, etc.) i formularis per demanar documentació de manera 
automàtica.
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3.7. Les relacions institucionals

3.7.1. Acords i convenis institucionals

La finalitat essencial de l’Agència Catalana de Protecció de Dades és vetllar 
pel respecte dels drets de les persones. Així doncs, des de l’Agència s’im-
pulsa el compliment de les normes sobre protecció de dades personals i es 
potencien iniciatives encaminades a la informació, la promoció, el suport i la 
formació sobre aquesta matèria.

Conveni amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació per a 
la col·laboració en el projecte de gestió documental i arxiu de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades

El 25 de setembre es va signar el conveni de col·laboració amb el Depar-
tament de Cultura i Mitjans Comunicació amb l’objectiu d’establir un marc 
de col·laboració adequat d’acord amb el principi de coresponsabilitat que 
fixa la Llei d’arxius i documents pel que fa a la gestió documental i arxiu de 
l’Agència.

Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació 
de Catalunya (COETTC)

El 29 de setembre, dins el marc de la 8a Diada de les Telecomunicacions a 
Catalunya, l’Agència Catalana de Protecció de Dades va signar un conveni 
de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomuni-
cacions de Catalunya (COETTC).

L’objectiu d’aquest conveni és conscienciar els professionals de les te-
lecomunicacions de la importància de la protecció de dades personals i 
de la privacitat. Totes dues entitats estableixen aquest conveni davant la 
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necessitat de cooperar per afavorir la gestació i l’execució de noves idees 
i nous projectes que millorin la integració del dret a la protecció de dades 
dins la societat, en aquest cas dins l’àmbit dels professionals adscrits al 
COETTC.

Aquesta signatura s’emmarca en un seguit d’accions que l’Agència ha iniciat 
amb diversos col·legis professionals per potenciar i difondre el coneixement 
de la protecció de dades personals dins la societat catalana.

Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades i l’Associació de Cibervoluntaris de Catalunya – CIBERCAT

El 22 de desembre es va signar un conveni amb l’objectiu de col·laborar en 
la difusió del dret a la protecció de dades de caràcter personal i la seguretat 
de la informació. 

Aquesta col·laboració es fer en el marc del Parc de Nadal de Reus, celebrat 
entre el 27 de desembre de 2009 i el 4 de gener de 2010 per tal de promoure 
les pràctiques respectuoses amb aquest dret fonamental, contribuir a divul-
gar l’ús d’Internet i apropar la tecnologia als ciutadans.

Conveni de cooperació amb la Universitat de La Rioja

Dialnet (Difusió d’Alertes a la Xarxa) és una plataforma de recursos i serveis 
documentals. La seva base de dades aglutina més de dos milions de referèn-
cies d’articles, llibres, revistes i tesis d’àmbit hispà.

Mitjançant aquest conveni, el Centre de Documentació va començar el 2009 
a catalogar articles de revistes i llibres per difondre així el seu fons i propor-
cionar als seus usuaris serveis avançats de documentació com ara cerques, 
alertes, peticions automàtiques, etc.

L’Agència va signar el 22 de desembre de 2008 un conveni de cooperació 
amb la Universitat de La Rioja per integrar el Centre de Documentació a la 
base de dades Dialnet.
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3.7.2. Conferències internacionals

Primera reunió preparatòria de la 31a Conferència Internacional 
d’Autoritats de Protecció de Dades

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va ser l’encarregada d’orga-
nitzar la primera reunió preparatòria de la Conferència Internacional d’Au-
toritats de Protecció de Dades que es va fer a Madrid al mes de novembre 
del 2009. 

La trobada, celebrada el 12 de gener al Parlament de Catalunya i inaugurada 
pel president Ernest Benach, va aplegar autoritats de protecció de dades 
d’arreu del món, representants d’institucions internacionals, experts en la ma-
tèria i les principals empreses de la xarxa, com ara Google, Microsoft i Ora-
cle. Esther Mitjans va presidir aquesta reunió preliminar per establir les bases 
de treball necessàries per crear un instrument d’abast universal que fixi els 
estàndards internacionals per protegir el dret fonamental de les persones a 
la protecció de les seves dades i a la seva privacitat, independentment de la 
nacionalitat o l’edat que tinguin.

En la intervenció, la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
es va referir a la indiscutible necessitat d’establir uns estàndards de privacitat 
i protecció de dades que garanteixin aquest dret en els intercanvis de dades 
entre països. Les cessions de dades, i en un grau més elevat les transfe-
rències internacionals de dades, comporten un risc més gran per al dret en 
la mesura en què representen un límit important pel que fa al control de les 
dades personals per al seu titular. 

Esther Mitjans va dir que un dels textos de referència a l’hora d’elaborar els 
estàndards és el Conveni 108 del 1981, que al seu dia ja volia donar resposta 
als obstacles que hi havia en l’intercanvi d’informació entre estats, en no tenir 
la certesa que hi hagués una protecció adequada del dret a cada un dels 
països als quals es volien transferir dades. Els principis i les garanties que 
s’establien en aquell conveni continuen vigents avui dia, però l’avanç de les 
tecnologies i les possibilitats que ofereixen en els tractaments de dades ens 
han de fer reflexionar sobre com s’han d’entendre actualment i si aquells mí-
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nims de fa vint-i-vuit anys (fins i tot els mínims de fa cinc anys) són suficients 
avui dia. 

La directora de l’Agència va introduir dues consideracions com a elements de 
reflexió. La primera, quan va fer referència al fet que qualsevol estàndard (en 
tots els àmbits) estableix uns mínims per arribar a un consens i, en aquest cas, 
per establir uns principis que afavoreixin l’intercanvi d’informació. Però aquests 
mínims poden ser insuficients per a uns ciutadans que han aconseguit un grau 
elevat de protecció al seu propi país. Per tant, és positiu que en el document es 
faci l’aclariment que el que es pretén amb els estàndards és una harmonització 
per assegurar una protecció internacional adequada, sense perjudici de les 
normatives més favorables. L’altra consideració va insistir en el fet que els prin-
cipis del Conveni 108 s’han d’analitzar a la llum dels avanços i les possibilitats 
dels tractaments de dades que han anat introduint les noves tecnologies.

En qualsevol cas, cal generar confiança en els ciutadans i les ciutadanes 
i, per tant, establir procediments efectius per exercir i poder exigir els seus 
drets, per definir mecanismes institucionals de garantia propers als ciuta-
dans que no els comportin despeses, i per assegurar el compliment de les 
sancions.

Al llarg de la intervenció, la directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades es va referir a algunes qüestions que cal tenir en compte. En primer 
lloc, que el contingut essencial del dret a la protecció de dades és la pos-
sibilitat del titular de controlar les seves dades personals. La confiança del 
consumidor, que no deixa de ser la del mateix ciutadà, únicament s’obté si és 
possible aquest control, si sap on van a parar les seves dades i amb quina 
finalitat. En segon lloc, això requereix transparència en el tractament de les 
dades, tractar només les dades necessàries, la mínima informació possible, 
ja que, com deia Richard Thomas, data protection significa ‘dades mínimes’. 
I també calen procediments clars per demanar responsabilitats. En tercer 
lloc, és cert que la conjuntura política, social i econòmica pesa cada vegada 
més en el moment d’establir límits als drets, i el dret a la protecció de dades 
és un dels que pot experimentar més ingerències atesa la transcendència 
que té la informació a l’hora de definir polítiques, tant de seguretat pública 
com en l’entorn econòmic, i nous models d’administració pública. En quart 
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lloc, és difícil la tasca d’aglutinar els principis i els valors dels diferents en-
torns geogràfics, amb cultures i maneres d’entendre la privacitat molt dife-
rents. Les diferències provenen de la manera d’entendre quin és el paper 
que dins les societats concretes tenen els poders públics, el mercat i els 
ciutadans i les ciuta danes.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha fet algunes propostes al docu-
ment presentat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb l’objec-
tiu de fer-ne el contingut més senzill i ampli, i de permetre reflexionar sobre 
plantejaments jurídics diferents. Essencialment, pel que fa a les institucions 
de supervisió possibles, és partidària de les autoritats independents, que 
asseguren un accés gratuït als ciutadans. I recorda que arreu del món els 
òrgans judicials tenen garantida la independència i poden ser efectius si són, 
com al Regne Unit, tecnològicament qualificats, tribunals especialitzats.

«Policia i justícia: nous reptes per a la supervisió i la cooperació» 
(«Police and Justice: New Challenges for Supervision and 
Cooperation»)

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, representada per la seva directo-
ra, Esther Mitjans, va participar en la reunió que va tenir lloc al Parlament de 
Berlín convocada per les autoritats competents en matèria de protecció 
de dades internacionals.

La reunió s’emmarca dins el projecte de col·laboració signat a Mont-real l’any 
2006, per iniciativa de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, amb l’ob-
jectiu de reunir anualment les autoritats de protecció de dades dels estats 
federals i plurinacionals per tal de fomentar-ne la cooperació. En aquesta 
sessió es van analitzar els reptes actuals de la protecció de dades en l’àmbit 
policial, judicial i de la seguretat pública. 

L’Agència, com a entitat encarregada de vetllar pel compliment del dret a la 
protecció de dades personals a Catalunya, va presentar, dins el model pre-
ventiu que impulsa en aquest territori, les iniciatives de cooperació que ha 
promogut amb diferents institucions per tal que totes les actuacions que es 
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portin a terme en el marc del desenvolupament de les seves competències 
siguin respectuoses amb la privacitat.

Conferència de Primavera de les Autoritats Europees de Protecció 
de Dades

Els dies 23 i 24 d’abril, l’Agència Catalana de Protecció de Dades va parti-
cipar en l’anomenada Spring Conference, la reunió d’autoritats de protecció 
de dades d’arreu d’Europa que es va celebrar a Edimburg. Aquesta vegada 
la conferència va adoptar el format habitual de sessió de treball dedicada a 
aprofundir en la situació de la legislació de protecció de dades des d’una 
visió global conjunta de la Unió Europea.

El programa d’aquest any va girar al voltant del lema «Millorant la protecció 
de dades» («Improving data protection»).

Les diferents autoritats de protecció de dades europees van respondre a 
qüestions relacionades amb els punts forts i els punts febles de l’actual Direc-
tiva de protecció de dades, per tal de revisar els aspectes que poden afavorir 
una millor aplicació de la Llei en els entorns respectius. També en aquesta 
línia, es va avaluar com és d’efectiva la Directiva de protecció de dades eu-
ropea tenint en compte la globalització. Tot això, en el marc de l’estudi de 
les implicacions que la decisió marc europea, aprovada fa poc, referent a la 
protecció de dades en el tercer pilar, pugui tenir en les normatives nacionals 
vigents de protecció de dades.

Diferents autoritats van exposar també la situació als seus països respectius, 
les estratègies que han seguit fins ara i les que volen implantar en un futur per 
millorar l’efectivitat del dret.

Reunió d’autoritats de protecció de dades a Bilbao sobre estàndards 
internacionals de privacitat i de protecció de dades

La trobada, continuació de la que es va celebrar el 12 de gener al Parlament 
de Catalunya i que va aplegar autoritats de protecció de dades d’arreu del 
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món, representants d’institucions internacionals, experts en la matèria i les 
principals empreses de la xarxa, és una jornada del grup de treball per esta-
blir les bases necessàries per crear un instrument d’abast universal que fixi 
els estàndards internacionals que vetllin pel compliment del dret fonamental 
de les persones pel que fa a la protecció i la privacitat de les seves dades, 
independentment de la nacionalitat o l’edat que tinguin.

Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, va 
destacar la necessitat indiscutible d’establir uns estàndards de privacitat i de 
protecció de dades que garanteixin aquest dret en els intercanvis de dades 
entre països. 

Les cessions de dades, i en un grau més elevat les transferències interna-
cionals de dades, comporten un risc més gran, ja que representen un límit im-
portant pel que fa al control de les dades personals per part del seu titular. 

Fòrum de protecció de dades a Montevideo

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades va ser convidada 
a participar, els dies 27 i 28 de juliol a Montevideo (Uruguai), en una reunió 
d’experts internacionals en protecció de dades per a infants i joves per l’Inter-
national Development Research Centre (IDCR) del Canadà, que patrocinava 
el Seminari sobre drets, adolescents i xarxes socials a Internet. La directora 
de l’Agència també va participar en la reunió de consulta per redactar les 
recomanacions sobre protecció de dades i vida privada dels infants i els 
adolescents a les xarxes socials.

L’objectiu general de la reunió de consulta va ser elaborar recomanacions 
per donar respostes als riscos que suposen les xarxes socials a Internet per 
a aquests col·lectius, analitzant —a partir de les investigacions dutes a terme 
a l’Amèrica Llatina i al Carib i dels últims documents internacionals que s’han 
generat sobre privacitat i xarxes socials— els aspectes principals dels ele-
ments en conflicte, com ara els següents: 

—  El dret a l’accés a la informació pública, la transparència i l’administració 
eficaç versus el dret a la privacitat.
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—  El dret a la participació, la informació i l’expressió versus el dret a la pro-
tecció especial d’infants i adolescents davant els riscos emergents a tra-
vés de les noves tecnologies.

També es van intentar identificar els acords i les dissidències principals amb 
relació a totes dues tensions, així com acordar un conjunt d’estàndards per 
reduir i prevenir els riscos esmentats.

Pel que fa al seminari, els temes que s’hi van analitzar van ser els següents:

—  La protecció que donen les agències de protecció de dades i privacitat al 
Canadà, Europa i l’Uruguai als usuaris de les xarxes socials, sobretot als 
infants i els adolescents.

—  Les xarxes socials vistes des de la perspectiva dels drets de l’infant i des 
de l’interès superior de l’infant.

—  Els riscos que s’han identificat, com ara l’explotació sexual i la pornografia 
infantil.

Aquesta activitat és una mostra més de les accions que duu a terme l’Agèn-
cia catalana amb l’objectiu de ser present als fòrums de discussió interna-
cional sobre estàndards de privacitat i protecció de dades que afecten tots 
els ciutadans.

31a Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades 

Aquest esdeveniment reuneix, amb caràcter anual, les autoritats i les ins-
titucions garants de la protecció de dades i la privacitat, i experts en la 
matèria de tots els continents. El 2009 ha estat l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades l’amfitriona d’aquest esdeveniment els dies 4, 5 i 6 
de novembre.

El gran repte de la conferència d’aquest any va ser aconseguir l’aprovació 
d’estàndards internacionals per protegir la privacitat i les dades de caràc-
ter personal, que ha de permetre establir un instrument legal, universal i 
vinculant que haurà de tenir un gran consens institucional i social arreu 
del món.



Memòria d’actuacions

235

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2009

Aquesta trobada va permetre també que les diferents autoritats compartis-
sin experiències que ajudaran cada una de les entitats a afrontar les tas-
ques per avançar en el desenvolupament de la privacitat i de la protecció 
de dades.

En aquesta 31a Conferència Internacional es va presentar la Proposta con-
junta per a la redacció d’estàndards internacionals per a la protecció de la 
privacitat amb relació al tractament de dades personals.

3.7.3. Participació en comitès, grups de treball i equips de suport

Grup de treball internacional sobre protecció de dades a les 
telecomunicacions (International Working Group on Data Protection 
in Telecommunications)

L’International Working Group on Data Protection in Telecommunications 
(IWGDPT), liderat pel Comissariat de Protecció de Dades i Llibertat d’Infor-
mació de Berlín, es va reunir a Sofia (Bulgària) els dies 11, 12 i 13 de març, i 
va tractar i dictaminar sobre qüestions relacionades amb noves tecnologies 
i protecció de dades personals. El seu prestigi fa que els documents que 
adopta aquest grup serveixin de punt de referència tecnològic i internacional 
per a les autoritats de control. L’Agència Catalana de Protecció de Dades 
participa regularment en les reunions d’aquest grup amb personal de perfil 
tècnic.

Comitè del programa del VI Fòrum sobre Protecció de Dades de Salut, 
organitzat per la Societat Espanyola d’Informàtica de la Salut

L’Agència Catalana de Protecció de Dades té un representant al comitè del 
programa d’aquesta jornada, i col·labora tant a definir els continguts com 
a seleccionar els ponents per a les diferents taules i conferències en què 
s’organitza l’esdeveniment. Se celebra amb una periodicitat anual i té com 
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a finalitat tractar les qüestions més rellevants relacionades amb els sectors 
de la salut i la protecció de dades de caràcter personal. La participació en 
el comitè del programa implica tant la realització puntual de reunions o con-
tactes presencials com l’intercanvi de documentació per mitjans electrònics 
entre els diferents membres del comitè. El lema d’aquesta sisena edició, ce-
lebrada a Pamplona, va ser «La salut a la xarxa: un repte per a la protecció 
de dades».

Participació en els comentaris als esborranys dels esquemes  
nacionals d’interoperabilitat i seguretat que desenvolupen  
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans  
als serveis públics

L’Agència va participar activament, entre els mesos d’abril i juny, i a petició 
del Consorci Administració Oberta de Catalunya, en reunions i documents 
relacionats amb els esquemes nacionals d’interoperabilitat i seguretat, i hi 
va aportar la seva visió, pel que fa a la protecció de dades de caràcter 
personal, sobre la resposta correcta d’aquests esquemes als principis i a la 
regulació material recollits a la legislació de protecció de dades de caràcter 
personal. 

Creació d’un grup de treball amb l’Ajuntament de Barcelona  
per definir i implantar polítiques de privacitat orientades  
a la transparència informativa pel que fa a l’ús de les dades  
personals

Com a conseqüència de la realització dels treballs relacionats amb el primer 
Pla d’auditoria a l’Ajuntament de Barcelona, i com a continuació de la tasca 
feta en el marc de l’auditoria, es va crear un grup de treball conjunt, integrat 
per l’Ajuntament i l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que ajudés 
l’Ajuntament a avançar cap a un model de polítiques informatives comunes 
a tota l’organització en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
Com a punt de partida es va prendre l’informe d’auditoria i les pautes i bones 
pràctiques que s’hi recollien.
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Participació activa, a petició de la Secretaria de Funció Pública i 
Modernització de l’Administració del Departament de Governació 
i Administracions Públiques, en el Comitè de Direcció per definir 
els programes marc d’administració electrònica 

L’Agència ha aportat a aquest comitè la perspectiva de la protecció de dades 
de caràcter personal, a fi que els programes marc resultants tinguin en comp-
te els requeriments i les obligacions que imposa la normativa vigent en la 
matèria. Aquestes sessions van tenir lloc els dies 27 de març i 27 de maig.

Comitè del programa de les VI Jornades de Signatura Electrònica, 
organitzades per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert)

L’Agència Catalana de Protecció de Dades té un representant al comitè del 
programa d’aquestes jornades, i col·labora tant a definir els continguts com 
a seleccionar els ponents per a les diferents taules i conferències en què 
s’organitza l’esdeveniment, que se celebra amb una periodicitat anual. Té 
com a finalitat tractar les qüestions més rellevants relacionades amb l’ús de 
certificats digitals i signatures electròniques, i en general s’aborden les pro-
blemàtiques derivades de la seguretat de les transaccions electròniques. La 
participació en el comitè del programa implica tant la realització puntual de 
reunions o contactes presencials com l’intercanvi de documentació per mit-
jans electrònics entre els diferents membres del comitè.

Aportacions al protocol de serveis i tràmits electrònics previst al 
Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels 
mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

El protocol de serveis i tràmits electrònics previst a l’article 7 del Decret 56/2009 
és un document que estableix els aspectes tècnics i organitzatius necessa-
ris per establir un servei electrònic o adequar un servei presencial a la seva 
realització per mitjans electrònics, i que incorpora, entre altres qüestions, el 
sistema d’avaluació de l’impacte sobre la privacitat. En aquesta part del pro-
tocol l’Agència ha aportat continguts a fi de concretar l’abast i les caracterís-
tiques que ha de tenir aquest sistema d’avaluació d’impacte.
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Federació Internacional d’Associacions de Biblioteques (IFLA)

El responsable del Centre de Documentació ha estat nomenat coordinador 
d’Informació de la Secció de Biblioteques Governamentals de l’IFLA (www.
ifla.org). Aquesta entitat representa a escala mundial els interessos de les 
biblioteques i els centres de documentació i d’informació, així com dels seus 
usuaris. Té com a missió facilitar la cooperació entre aquestes unitats per tal 
de millorar-ne i optimitzar-ne els recursos i els serveis.

El Centre de Documentació col·labora d’aquesta manera en els objectius de 
l’IFLA i obté beneficis derivats de la cooperació i de compartir experiències 
per millorar la seva gestió. 

Participació, a petició d’AENOR (Associació Espanyola de 
Normalització i Certificació), en la reunió i en els treballs de discussió 
sobre un acord de grup de treball del Comitè Europeu de Normalització 
(CEN) sobre bones pràctiques en protecció de dades i privacitat, i sobre 
les eines d’auditoria 

El Comitè Europeu de Normalització va encarregar l’elaboració d’un acord de 
grup de treball (CWA, de CEN Workshop Agreement) sobre bones pràctiques 
en protecció de dades i privacitat, juntament amb un altre orientat a les eines 
d’auditoria. L’Agència va participar el 25 de setembre de 2009 en la fase 
final d’elaboració i en va revisar alguns dels continguts. El CWA és un dels 
resultats de l’activitat del CEN, que, tot i que no estableix normes estàndard, 
com en el cas de les normes CEN, sí que orienta sobre quins poden ser els 
estàndards futurs en la matèria tractada pel CWA.

Grup d’experts en matèria de signatura electrònica reunit en el marc 
de les VI Jornades de Signatura Electrònica, organitzades per l’Agència 
Catalana de Certificació (CatCert) 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va ser convidada a participar en 
una sessió amb experts en certificació digital i signatura electrònica el dia 10 de 
novembre de 2009, a fi de valorar l’activitat desenvolupada per l’Agència Cata-
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lana de Certificació i fer propostes d’evolució futura de les funcions i els serveis 
que presta CatCert al conjunt de les administracions públiques catalanes.

Participació en la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental

Durant l’any 2009 l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha participat en 
les sis sessions que ha celebrat la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD) per mitjà del seu representant, que té la condi-
ció de vocal. Aquest òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit al Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació, té entre les seves funcions emetre 
informes sobre reclamacions relatives al dret d’accés a documents. 

L’Agència també ha estat present a les tres sessions que ha celebrat la Comis-
sió Permanent de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. 

3.8. La gestió interna dels recursos

3.8.1. Recursos humans

Mitjançant la Resolució de 31 de juliol de 2003 de la Direcció de l’Agència 
es va aprovar la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
de l’Agència. Durant l’any 2009 aquesta resolució s’ha modificat. Així, per 
tal de donar resposta a les noves necessitats organitzatives de l’Agència ori-
ginades per l’augment de les seves competències, la directora de l’Agència 
ha aprovat cinc expedients de modificació de la relació de llocs de treball de 
l’Agència, tres dels quals corresponen a personal funcionari i dos a personal 
laboral. Els expedients han tingut els efectes següents:

—  S’ha creat un lloc de treball corresponent a personal funcionari del grup A 
i un altre corresponent a personal laboral del grup C.

—  S’han modificat quatre llocs de treball corresponents a personal funcionari 
del grup A i uns altres dos corresponents a personal laboral del grup C.

Durant el 2009 s’han fet dues convocatòries de provisió de llocs de treball 
(PD/001/09 i PD/002/09) pels sistemes de concurs específic. Així, s’ha pro-
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veït, amb adscripció definitiva, el lloc de responsable de Coordinació Admi-
nistrativa i Protocol. 

Pel que fa a la convocatòria PD/002/09, resta pendent de resolució durant 
el 2010.

Així mateix, durant el 2009 hi ha hagut quatre noves incorporacions a l’Agèn-
cia: dos tècnics superiors a l’Àrea d’Inspecció, el responsable de Suport Ad-
ministratiu i un tècnic informàtic.

Així doncs, la plantilla de l’Agència, aprovada pel Consell Assessor de Pro-
tecció de Dades d’acord amb l’Estatut de l’Agència, queda configurada de 
la manera següent:

pLaNtiLLa de L’aGèNcia cataLaNa de protecció de dades
tItulAcIÓ

A B c D tOtAl
Alts càrrecs 1 — — — 1
Personal funcionari 20 1 4 — 25
Personal funcional 8 1 2 1 12
total 29 2 6 1 38

distribució de La pLaNtiLLa de L’aGèNcia cataLaNa de protecció de dades per NiveLL 
de tituLació

A
76 %

B
5 %

C
16 %

D
3 %
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distribució de La pLaNtiLLa de L’aGèNcia cataLaNa de protecció de dades per tipoLoGia 
de LLoc de trebaLL

Personal funcionari
65 %

Personal laboral
32 %

Alts càrrecs
3 %

Pel que fa a la formació durant l’any 2009, el personal de l’Agència ha rebut 
un total de 1.445 hores, que s’han distribuït de la manera següent: 

—  410 hores de formació en gestió pública i procediments administratius; 
—  425 hores de formació sobre aspectes jurídics i protecció de dades per-

sonals i seguretat de la informació; 
—  150 hores de formació d’ofimàtica; 
—  460 hores de formació d’idiomes.

distribució de La formació deL persoNaL de L’aGèNcia cataLaNa de protecció de dades

Protecció de dades
29 %

Idiomes
33 %

Gestió pública
28 %

Ofimàtica
10 %
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3.8.2. Coordinació tecnològica i serveis informàtics

Les tasques relacionades amb el suport tecnològic i els serveis informàtics i 
de telecomunicacions de consum intern de l’Agència es desenvolupen sota 
la direcció del coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació.

Les actuacions derivades del suport tecnològic i del consum intern de ser-
veis informàtics s’han desenvolupat, com és habitual des que es va crear 
l’Agència, en dos sentits:

—  El suport de caràcter tècnic, especialitzat en sistemes informàtics, segu-
retat de la informació i auditoria, que s’ha adreçat a aportar a les àrees de 
l’Agència criteris d’actuació de caràcter tècnic on ha estat necessari: su-
port tècnic en informes i recomanacions de l’Assessoria Jurídica, suport 
a les actuacions d’investigació derivades de la inspecció i, en general, 
suport de caràcter tècnic a la Direcció i a la Secretaria General, especial-
ment en l’activitat de consultoria feta per l’Agència.

—  El manteniment de les infraestructures tècniques de l’Agència i dels siste-
mes d’informació existents, juntament amb el disseny i la implantació de 
noves infraestructures o sistemes d’informació.

Respecte de les actuacions de caràcter tecnològic ubicades en el segon 
grup d’actuacions (solucions TIC), en podem destacar les següents:

•   Manteniment i suport tècnic de les infraestructures de la xarxa d’àrea lo-
cal, estacions de treball, usuaris, telecomunicacions, telefonia i sistemes 
de videoconferència de l’Agència. Cal destacar en aquest àmbit la finalit-
zació del projecte de virtualització de servidors, iniciat el 2008, que s’ha 
orientat a optimitzar al màxim els recursos tècnics de servei disponibles 
a l’Agència, així com el projecte de migració dels serveis de telefonia 
mòbil.

•   Suport al manteniment correctiu  i evolutiu, així com  la  implementació de 
noves funcionalitats en el sistema d’informació del Registre de Protecció 
de Dades de Catalunya, especialment les derivades de l’intercanvi d’in-
formacions amb altres plataformes (NOTA, publicació al portal, programari 
d’ajut, etc.).
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•   La coordinació i el suport tècnic i a usuaris per implantar el sistema d’infor-
mació per a la gestió dels expedientes sancionadors i de tutela de drets, i 
per a la gestió dels plans d’auditoria.

•   S’han definit els requeriments inicials de caràcter tècnic derivats de la im-
plantació de l’administració electrònica a l’Agència.

•   Suport al manteniment i explotació de les infraestructures i les aplicacions 
dels sistemes de publicació a Internet (portal www.apd.cat), així com man-
teniment i desenvolupament de la Intranet de l’Agència.

•   La posada en marxa d’actuacions de seguretat derivades del Pla director 
de seguretat de l’Agència del 2007, que es va començar a desplegar el 
2008 i que s’ha continuat implantant el 2009. Les actuacions més rellevants 
han estat les següents:

 —  Definició inicial dels requeriments d’infraestructura i usuaris per a l’ús 
de la signatura electrònica a l’Agència.

 —  Ordenació dels serveis i les prestacions de protecció física de l’Agència 
(sistemes d’alarmes).

 —  Projecte de normalització (documentació) de la seguretat de l’Agència, 
orientat cap al compliment de la norma ISO 27001.

 —  Disseny del Pla de continuïtat de negoci (BCP, de Business Continuity 
Plan) de l’Agència, a fi de tenir previstes totes les accions necessàries 
als diferents escenaris d’incidents greus que poden afectar el desenvo-
lupament normal de les funcions de l’Agència.

 —  Disseny d’un sistema de prevenció de pèrdua o fugues d’informació 
(DLP, de Data Loss Prevention), a fi de preveure quins mecanismes tèc-
nics i mesures organitzatives cal adoptar per preservar la confidenciali-
tat de les dades i els documents gestionats pel personal de l’Agència.

Com a tasca complementària, en l’àmbit de les tecnologies, la seguretat de 
la informació i la protecció de dades personals, la Coordinació d’Auditoria i 
Seguretat de la Informació ha estat responsable del disseny i l’execució de 
dues activitats divulgatives:

—  La creació d’un butlletí electrònic de caràcter mensual, publicat al por-
tal de l’Agència, amb continguts de caràcter tècnic i de protecció de 
dades personals que, a partir del primer número, al març del 2009, ha 
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tractat a fons diferents qüestions, com ara l’ús de metadades, la priva-
citat dissenyada, l’anàlisi de riscos, la destrucció del paper, la figura de 
l’encarregat de protecció de dades, el Facebook, els sistemes de gestió 
de la protecció de dades, la indexació de continguts a Internet, etc., 
juntament amb tota una sèrie de seccions fixes com ara els incidents 
de seguretat amb dades personals, un calendari d’esdeveniments re-
lacionats amb la temàtica del butlletí, solucions tecnològiques per a la 
protecció de dades, detecció de vulnerabilitats, comentaris a pàgines 
web específiques i la secció dels responsables de seguretat, en què 
cada mes un responsable de seguretat contesta unes preguntes que se 
li proposen des del butlletí. Com a mitjana, s’han baixat el butlletí cada 
mes unes 1.000 persones.

3.8.3. Gestió economicoadministrativa

En compliment del que preveu l’article 11.2 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, 
«l’Agència ha d’elaborar i aprovar anualment el seu avantprojecte de pressu-
post, que ha de ser tramès al Govern per integrar-lo, en una secció específi-
ca, en els pressupostos de la Generalitat».

D’acord amb aquest procediment, el pressupost de l’Agència va ser aprovat 
per la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2009, i va quedar integrat a la secció específica per a 
òrgans superiors i altres.

A la taula següent es detallen les dotacions pressupostàries aprovades i el 
grau d’execució assolit.

pressupost de L’aGèNcia cataLaNa de protecció de dades per a L’exercici 2009
cAPítOl PRESSuPOStAt VARIAcIONS DE cRèDIt PRESSuPOSt FINAl ImPORt ExEcutAt % ExEcutAt

capítol I 2.115.242,61 2.115.242,61 2.101.849,46 88,36
capítol II 1.217.107,69 1.217.107,69 1.169.662,06 96,02
capítol IV 99.000,00 99.000,00 66.302,28 66,97
capítol VI 279.548,10 279.548,10 257.929,04 92,27
total 3.710.898,40 3.710.898,40 3.595.742,84 96,87
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Pel que fa a les propostes de despesa i els contractes tramitats, a l’arti-
cle 11.4 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, s’estableix que el règim jurídic de 
contractació de l’Agència està sotmès al que preveu la legislació sobre con-
tractes de les administracions públiques; en el mateix sentit, l’article 12.2 de 
l’Estatut de l’Agència hi afegeix que, en matèria de contractació, l’òrgan de 
contractació és el director o la directora, que pot delegar les seves facultats 
en la persona que ocupi la Secretaria General per adjudicar i formalitzar els 
contractes menors de consultoria, assistència i serveis.

Al llarg de l’any 2009 es van tramitar 94 propostes de despesa, 66 de les 
quals corresponen al capítol II, relatiu a les despeses de béns i serveis cor-
rents; 3 al capítol IV, sobre transferències corrents, i 25 al capítol VI, relacionat 
amb despeses d’inversió.

En matèria de contractació, l’any 2009 els esforços s’han adreçat, d’una ban-
da, a la renovació d’una part dels equips informàtics d’usuari (concretament, 
els adquirits entre els anys 2003 i 2004), i, d’una altra banda, ha continuat el 
desenvolupament del gestor d’expedient de l’Àrea d’Inspecció, en particular 
la part dedicada a la gestió i la tramitació de les reclamacions de tutela de 
drets. També ha demanat una aportació especial el desenvolupament dels 
projectes previstos al Pla director de seguretat de la informació de l’Agència, 
especialment pel que fa a la continuïtat i la disponibilitat dels sistemes d’in-
formació. I, finalment, cal remarcar la inversió feta en la implementació de mi-
llores al portal de l’Agència, tant a la interfície externa com a les aplicacions 
de gestió de continguts.

Així mateix, i per tal de complir la funció principal de l’Agència, s’ha destinat 
una part significativa dels recursos a organitzar activitats adreçades a difon-
dre el coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal. 
Unes activitats que aquest any 2009 s’han centrat, en gran part, a conscien-
ciar sobre els riscos que generen les noves tecnologies per als menors i els 
adolescents.

Pel que fa al control financer, l’article 11.3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, 
estableix que l’Agència està sotmesa al control financer de la Intervenció 
General de la Generalitat i al règim de comptabilitat pública. El mateix règim 
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es recull a l’article 10.3 de l’Estatut de l’Agència. En compliment d’aquest 
mandat, l’Agència ha estat sotmesa semestralment al control financer de la 
Intervenció General del Departament d’Economia i Finances. L’informe del 
primer semestre de l’exercici 2009 considera que la gestió duta a terme ha 
estat eficaç i ajustada a la normativa reguladora de les finances públiques 
(en el moment de tancar aquesta memòria encara no ens han enviat l’informe 
corresponent al segon semestre).

3.8.4. Arxiu

L’Arxiu de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que depèn de la Se-
cretaria General, és la unitat responsable de donar servei a totes les àrees 
de l’Agència i establir el sistema de gestió documental que inclogui la pro-
ducció, la tramitació, el control, l’avaluació, la conservació i l’accés als docu-
ments administratius i tècnics fruit de l’exercici de les funcions i les activitats 
que li són pròpies.

De les accions fetes aquest any, cal destacar-ne les següents:

—  La continuïtat en la implantació del sistema de gestió documental tenint 
present el projecte del sistema de gestió electrònica de la Generalitat de 
Catalunya (SIGeDA), amb una incidència especial pel que fa a l’anàlisi 
de la documentació i la seva classificació.

—  La intervenció i el suport a les diferents àrees de l’Agència pel que fa a 
l’aplicació de tècniques i mètodes d’organització dels documents i els 
expedients.

—  La formació i la participació en cursos i jornades relatius a àmbits de pro-
tecció de dades i arxius.




