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1. Introducció  

La presentació d’una Memòria serveix per ressaltar els trets més rellevants de l’any  i 
també per mostrar els plantejaments que han donat consistència a l’acció de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (d’ara endavant, APDCAT). 
 
Ha estat un any de reptes i de realitzacions, atès que el món de les tecnologies es 
caracteritza, fonamentalment, per una innovació constant. 
 
Cal constatar que l’any 2010 ha transcorregut a l’APDCAT sota el signe de la 
continuïtat en les politiques públiques preventives i en l’increment de les nostres 
activitats.  
 
El fet que, al llarg d’aquesta Memòria, les actuacions es tractin amb l’extensió exigible 
m’allibera de l’obligació de referir-me, en la brevetat d’aquesta introducció, a una 
concreció de les realitzacions fetes.  
 
En tot cas, sí que vull referir-me a certs aspectes destacables d’aquest any 2010. En 
primer lloc, l’entrada en vigor de la nova llei de l’APDCAT. Les autoritats de protecció 
de dades, i per tant també l’APDCAT, formen part del contingut essencial del dret a la 
protecció de dades personals i són una de les garanties institucionals d’aquest dret. 
La nova llei de l’APDCAT ha volgut reforçar un dels trets característics d’aquestes 
institucions, la independència, tret que ja es recull a la Directiva 95/46/CE com a 
element indispensable per a una correcta garantia del dret a la protecció de dades.  
 
L’APDCAT ha participat en el procés de tramitació del projecte de llei d’ús dels 
mitjans electrònics del sector públic de Catalunya. En el cas d’questa llei, és 
important tenir en compte que l’avanç cap a l’administració electrònica pot ser un 
element important per millorar el dret a la protecció de dades personals, que 
comporta la possibilitat que cada persona pugui controlar les dades que fan 
referència a la seva vida. D’altra banda, el món electrònic pot donar eines molt més 
eficients i fiables per gestionar la pròpia informació i afavorir, al mateix temps, la 
cooperació i la col·laboració de les administracions públiques en la millora de la 
qualitat de vida de les persones. 
Cal tenir present, en qualsevol cas, que l’administració electrònica també ha de servir 
per millorar l’accés a la informació en mans dels poder públics, fer-la més accessible 
i afavorir la participació ciutadana. Però, en la cerca d’aquesta transparència de 
l’Administració, no podem deixar de banda que el que es pretén no és el control de 
les persones, sinó de les institucions públiques, per tal que els ciutadans puguin 
avaluar-ne la gestió. Així, cal que quan es tracti de difondre i de donar accés a 
informació que contingui dades de caràcter personal, es ponderin els béns i drets 
que estiguin en joc per tal de no buidar de contingut cap dels principis 
constitucionals que es volen garantir. Una Administració més propera a la ciutadania 



6 

passa per la difusió d’informació del sector públic, però cal concretar quina 
informació es facilita i garantir-ne la qualitat, per generar la confiança necessària 
perquè el nou model funcioni. 
Per altra banda, des de l’APDCAT hem pogut observar que en l’àmbit internacional hi 
ha diferents cultures i maneres d’entendre la privacitat. Així, no ens pot estranyar que 
també dintre dels Estats plurinacionals sorgeixin matisos que només poden derivar 
de les diferents concepcions culturals. Tot i que hi ha plantejaments que han negat la 
possibilitat que els drets es puguin interpretar de manera diferent dins de les entitats 
estatals.  
 
El mateix dret a la protecció de dades és un límit davant la uniformitat de les 
personalitats i les conductes. Permet que cada persona es manifesti en les seves 
accions de manera lliure. Només quan actuem amb llibertat podem desenvolupar-nos 
com a persones i només si podem controlar, encara que sigui amb certs límits, la 
informació que els altres tenen de nosaltres podrem ser efectivament lliures en les 
nostres accions. 
 
La privacitat és la llibertat en la construcció de la pròpia identitat, enfront de pressions 
no justificades o desproporcionades. A més, les identitats són processos dinàmics 
que es van elaborant a mesura que ens relacionem, negociant els límits en la 
revelació selectiva d’informació de la nostra vida a les altres persones. Però la 
tecnologia pot modificar les capacitats o habilitats per negociar les identitats i, fins i 
tot, els límits de la informació personal que es dóna. 
 
Els diferents matisos que podem trobar en els ordenaments jurídics, ja siguin 
internacionals, estatals o subestatals, deriven de la seva tradició i de la seva cultura. 
Intentar entendre el dret a la protecció de dades personals, per garantir-lo millor,  
requereix conèixer els múltiples enfocaments que aporten les legislacions d’altres 
països. Aquest coneixement amplia i aprofundeix l’abast del nostre dret a la protecció 
de dades personals. 
 
Justament l’objectiu del Grup de treball d’Estats plurinacionals impulsat per l’APDCAT 
és aprofundir en el dret a la protecció de dades, a partir de l’anàlisi de les diferències 
i similituds dins dels ordenaments jurídics. 
 
En el nostre cas, encara que sigui dins del marc constitucional, l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya contribueix a “constituir-la”. En certa manera, des del punt de vista del 
contingut, els estatuts d’autonomia tenen un “valor constituent” respecte de la 
comunitat autònoma, l’organització fonamental de la qual estableixen. El 
reconeixement de drets en textos com l’Estatut d’autonomia, que no són en sentit 
propi constitucions però que ordenen l’exercici del poder polític, es justifica perquè 
són elements que formen part del contingut de qualsevol  democràcia. En el cas de 
Catalunya, el dret a la protecció de dades personals el trobem a l’article 31 del nostre 
Estatut. 
 
Compartir les experiències d’altres països ens ajuda a obrir noves formes de diàleg i 
a trobar eines millors de protecció per als drets de les persones. El grup de treball 
d’aquestes autoritats de protecció de dades ens ha de permetre aprofundir en 
l’anàlisi de les formes de col·laboració i cooperació en aquesta matèria, per tal 
d’establir mecanismes que afavoreixin una correcta garantia del dret a la protecció de 
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dades i en facilitin l’exercici a totes les persones, amb independència del territori on 
es trobin. En els Estats plurinacionals, autonòmics o federals, les relacions de 
cooperació i coordinació són inherents a la diversitat dins de la seva estructura 
estatal. 
 
Des de l’exercici de les diferents funcions que té atribuïdes l’APDCAT, s’ha pogut 
constatar, un any més, un major coneixement del dret a la protecció de dades de 
caràcter personal i una major presa de consciència dels titulars d’aquest dret. 
 
Així, per exemple, s’ha mantingut la tendència ascendent en la recepció de 
reclamacions i denúncies. Un dels àmbits que ha marcat aquest increment ha estat 
l’impacte creixent d’Internet i l’augment d’entorns digitals, que ha generat en els 
ciutadans una preocupació creixent. 
 
Aquesta presa de consciència s’assoleix amb la difusió del dret, que permet que no 
solament el ciutadà sigui conscient dels drets que té, sinó també que els poders 
públics assumeixin les obligacions de gestionar la informació personal com una eina 
per obtenir la confiança de la ciutadania.  
 
L’APDCAT desenvolupa aquesta tasca de difusió de diferents maneres: l’emissió de 
dictàmens, l’execució de plans d’auditoria, l’elaboració de recomanacions i 
instruccions, el servei d’atenció ciutadana i del servei de consultoria, i també 
mitjançant formació especialitzada. 
 
Quan les entitats, abans de fer un tractament, es plantegen dubtes sobre com aplicar 
la normativa de protecció de dades, actuen de manera preventiva i, per tant, estan 
evitant una possible vulneració del bé jurídic protegit per aquest dret. 
 
Aquests mecanismes donen suport a la ciutadania i a responsables de fitxers, en 
l’aplicació de la normativa de protecció de dades personals (sigui per conèixer els 
seus drets, sigui per conèixer les seves obligacions) i s’emmarquen dins del model 
català de protecció de dades que l’APDCAT ha impulsat. Model que gira entorn del 
principi de prevenció, com a element imprescindible en la garantia de tot dret. 
 
Així, també de manera molt evident, l’increment s’ha produït respecte de les consultes 
que han adreçat els responsables de fitxers i encarregats del tractament a l’APDCAT, 
per tal de resoldre qüestions relatives a l’aplicació concreta de la Llei de protecció de 
dades. Els dictàmens es van incrementar en gairebé un 50% any anterior i han seguit 
augmentant al 2010. 
 
Si ens fixem en qui demana aquests dictàmens, podem constatar que al 2010 els 
dictàmens emesos van ser: un 51% de l’àmbit local, un 23% de la Generalitat i el 26% 
restant es reparteix entre consorcis, corporacions de dret públic i altres.  
 
Últimament destaca l’increment de consultes, tant d’organismes públics com privats 
que gestionen serveis públics, i que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
s’emmarquen en l’àmbit competencial de l’APDCAT. Les complexes relacions que 
s’estableixen entre les administracions públiques titulars d’una competència i les 
entitats privades a qui s’encarrega la prestació del servei públic afecten, en aspectes 
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com ara la creació del fitxer, el deure d’informació en el moment de la recollida de les 
dades, les cessions o el règim sancionador aplicable. 
 
Justament la constatació d’aquest fet ha donat origen, com ja havia succeït respecte 
d’altres matèries, a l’elaboració d’una recomanació, la Recomanació 1/2010 sobre 
l’encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d’entitats del sector 
públic de Catalunya. Aquesta recomanació s’afegeix a les disposicions que en 
aquests darrers anys ha fet l’APDCAT; em refereixo a la Recomanació 1/2008, de 
difusió d’informació personal a través d’Internet, i a la Instrucció 1/2009, sobre el 
tractament de dades personals mitjançant càmeres amb fins de videovigilància. En 
definitiva, totes aquestes disposicions tenen l’objectiu de facilitar el compliment de la 
normativa a les entitats responsables de fitxers i als encarregats del tractament. 
 
Un altre aspecte a destacar és l’increment d’un 25% de les peticions d’informe sobre 
projectes de disposicions de caràcter general. En aquest sentit, és important tenir en 
compte que no solament s’han sol·licitat informes respecte de disposicions de 
creació, modificació i supressió de fitxers, sinó també d’altres tipus de normes que 
incideixen en el dret a la protecció de dades personals. N’és exemple el Projecte de 
Decret pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Un altre mecanisme de caire preventiu impulsat per l’APDCAT són els plans 
d’auditoria. Aquesta actuació busca detectar deficiències en l’aplicació de concretes 
obligacions en matèria de protecció de dades (dret d’informació, responsable de 
seguretat, registre d’incidències), i proposar mesures correctores per tal que les 
entitats auditades puguin adequar-se a les normes. S’ha comprovat que, en molts 
casos, les entitats aprofiten aquestes auditories per posar-se al dia respecte de les 
obligacions legals en el seu conjunt, i no només en relació a la concreta obligació 
objecte de l’auditoria.  
 
En el primer Pla d’auditoria es va analitzar el compliment del dret d’informació en el 
moment de la recollida de les dades personals. Dels 531 mecanismes de recollida de 
dades personals auditats i relacionats amb els 268 processos objecte d’auditoria, 
entre els quals hi ha formularis en paper, formularis electrònics i recollida telefònica o 
presencial, s’ha detectat, per un costat, que un 27% no contenien cap clàusula 
informativa en relació al tractament de les dades de caràcter personal i, per un altre, 
que un 77% de les clàusules tenien algun tipus de deficiència. Les deficiències més 
habituals són la manca d’indicació de l’adreça del responsable del tractament i no 
informar amb prou precisió del fitxer al qual s’incorporen les dades recollides. 
 
Cal ressaltar que la participació en els plans d’auditoria és molt àmplia i que, per 
exemple en el cas del primer Pla, només 3 municipis petits de les 177 entitats 
auditades no han designat un interlocutor amb l’APDCAT.  
 
En destaquem aquest aspecte, ja que la designació d’interlocutor enllaça amb una 
figura molt important per a la garantia del dret a la protecció de dades dins de les 
organitzacions: el data protection officer. Aquesta és una figura molt estesa a Europa i 
a la qual la nostra institució ha dedicat una primera jornada al 2010, tenint en compte 
que la directiva europea la considera clau en el marc de la prevenció en la protecció 
de la informació personal. 
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També per reforçar el marc preventiu, l’APDCAT va iniciar l’any 2005 un servei de 
consultoria adreçat als responsables dels fitxers, als encarregats del tractament i a 
les entitats i les consultores que els assessoren, per adequar les seves institucions a 
la legislació de protecció de dades i donar-los un suport continuat. En aquest servei, 
s’ha passat de 18 consultes l’any 2005 a 155 l’any 2009, i al 2010 han estat 477. 
També és destacable que l‘any 2008 més de la meitat eren consultes d’entitats de la 
Generalitat, mentre que els anys 2009 i 2010 han estat els ens locals els que més 
l’han utilitzat. 
 
Aquest augment ha pogut contribuir a l’increment aproximat d’un 48% del nombre de 
sol·licituds d’inscripció de creació, modificació i supressió de fitxers, de titularitat 
pública i titularitat privada, que s’han rebut. 
 
D’altra banda, l’Autoritat també disposa d’un servei d’atenció al públic per rebre i 
atendre totes les peticions que es formulen per qualssevol dels canals disponibles, és 
a dir, presencial, per escrit, per telèfon i per correu electrònic. S’ha constatat la 
creixent complexitat i especialització de les preguntes que fa la ciutadania, cosa que 
ha obligat a canalitzar-les a les diferents àrees de l’Autoritat implicades.  
 
Finalment, un altre element de difusió del dret i de la institució és el portal de 
l’APDCAT. En concret, ha registrat 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 de Protecció de Dades de Catalunya. 
 
També s’ha constatat un accés incrementat als dictàmens. Els dictàmens emesos al 
2010 s’han recollit en un annex d’aquesta memòria i són una mostra, com hem dit, del 
criteri de l’APDCAT. Alguns d’aquests dictàmens han estat el fruit d’un especial treball 
d’equip entre els juristes i els experts en tecnologia de la institució. El 
desenvolupament tecnològic requereix que el sistema jurídic referit a la informació 
personal sigui dinàmic, per evitar que es deformi l’exercici dels drets i per promoure 
que les mateixes tecnologies ofereixin solucions.  
 
Vull acabar aquesta presentació expressant el meu reconeixement a tot el personal 
de l’APDCAT, que ha contribuït al bon funcionament i al repte de mantenir un ritme 
intens de treball; un repte que ha assumit responsablement i il·lusionadament, amb 
gran professionalitat  i que hem gestionat amb fermesa i dedicació. 
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2. L’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades 

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha succeït l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, que va iniciar les seves actuacions a l’octubre de 2003. Segons 
el que estableix l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, l’APDCAT és 
l’organisme independent que té per objecte garantir, en l’àmbit de les competències 
de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la informació 
que hi està vinculada.  
 
L’article 2, referit a la naturalesa jurídica, qualifica l’APDCAT com una institució de 
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al 
compliment dels seus fins, amb plena autonomia orgànica i funcional, que actua amb 
objectivitat i plena independència de les administracions públiques en l’exercici de 
les seves funcions. L’APDCAT es relaciona amb el Govern per mitjà del departament 
que es determini per reglament.  
 
La disposició transitòria tercera de la llei preveu que, mentre no entrin en vigor els 
estatuts de l’APDCAT, segueix essent aplicable, en tot allò que no s’oposi a aquesta 
llei, l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 
48/2003, de 20 de febrer. L’article 1.2 d’aquest Estatut determina que l’APDCAT es 
relaciona amb el Govern de la Generalitat per mitjà del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals.  
 
L’APDCAT se subroga en la posició jurídica de l’Agència Catalana de Potecció de 
Dades pel que fa als béns, als drets i a les obligacions de quasevol tipus de què 
l’Agència fos titular. Les referències que en l’ordenament jurídic es fan a l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades s’han d’entendre fetes a l’APDCAT. 
 
L’APDCAT té la seu a l’adreça següent: 
 
 

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

 
 
 
 
 

mailto:apdcat@gencat.cat�
http://www.apd.cat/�
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2.1. La Direcció 

 
 

L’article 7 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
preveu que el director o directora dirigeix la 
institució i n’exerceix la representació. El mateix 
precepte prescriu que el director o directora, 
amb subjecció a l’ordenament jurídic, amb 
plena independèndcia i objectivitat i sense 
subjecció a cap altre mandat imperatiu ni 
instrucció, exerceix les activitats que estableix 
l’article 8 i les que s’estableixin per llei o per 
reglament.   
 
I l’article 8, per la seva banda, enumera les 
funcions del director o directora, ja sigui a l’hora 
de dictar les resolucions i les instruccions i 

aprovar les recomanacions i els dictàmens que requereixi l’exercici de les funcions de 
l’APDCAT, com també les derivades de l’àmbit específic de les seves competències i 
les que tenen a veure amb els àmbits econòmic, de contractació i de recursos 
humans. 
 
La directora actual és la Dra. Esther Mitjans i Perelló.      

 
 

 
 
 
2.2. El Consell Assessor de Protecció de Dades 

 

La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, conté diverses previsions relatives al Consell 
Assessor de Protecció de Dades (d’ara endavant, el Consell Assessor), que és 
l’òrgan d’assessorament i participació de l’APDCAT. El constitueixen els membres 
següents (article 9.1): 

“a) El president o presidenta, que és nomenat pel Consell d'entre els seus 
membres, un cop efectuada la renovació ordinària dels membres 
designats pel Parlament. 

b) Tres persones designades pel Parlament, per una majoria de tres 
cinquenes parts. Si no obtenen la majoria requerida, s'han de sotmetre a 
una segona votació, en la mateixa sessió del Ple, en què es requereix el 
vot favorable de la majoria absoluta. 
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c) Tres persones en representació de l'Administració de la Generalitat, 
designades pel Govern. 

d) Dues persones en representació de l'Administració local de Catalunya, 
designades pel Consell de Governs Locals. 

e) Una persona experta en l'àmbit dels drets fonamentals, designada pel 
Consell Interuniversitari de Catalunya. 

f) Una persona experta en informàtica, designada pel Consell 
Interuniversitari de Catalunya. 

g) Una persona designada per l'Institut d'Estudis Catalans. 

h) Una persona en representació de les organitzacions de consumidors i 
usuaris, designada pel Consell de les Persones Consumidores de 
Catalunya. 

i) El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya. 

j) Un funcionari o funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, que actua de secretari o secretària del Consell.” 

La Llei disposa que la renovació dels membres del Consell Assessor es duu a terme 
cada cinc anys, d'acord amb els estatuts de l'APDCAT (article 9.2). Determina, 
també, les seves funcions i les qüestions de les quals el Consell Assessor ha de ser 
informat (article 10). 

En concret, segons disposa la llei citada, el Consell Assessor té les funcions 
següents: 

 Proposar al Parlament la persona o les persones candidates a ocupar el lloc 
de director o directora de l'APDCAT. 

 Emetre informe sobre els projectes d'instruccions de l'APDCAT que li siguin 
sotmesos (vegeu l’article 15.2). 

 Emetre informe sobre l'avantprojecte de pressupost anual de l'APDCAT que el 
director o directora proposi. 

 Assessorar el director o directora de l'APDCAT en aquelles qüestions que li 
siguin sotmeses. 

 Elaborar un informe preceptiu previ a l'aprovació de la plantilla del personal de 
l'APDCAT. 

 Elaborar un informe vinculant sobre el nombre màxim de treballadors de la 
plantilla de personal eventual de l'APDCAT. 

 Elaborar estudis i propostes en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i demanar al director o directora l'establiment de criteris en la 
matèria. 

Així mateix, el director o directora ha d’informar el Consell Assessor de l'activitat de 
l'APDCAT, de manera periòdica, de la memòria anual de l'APDCAT i dels criteris 
objectius dels plans d'auditoria a què fa referència l'article 20 de la Llei. 
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En relació amb el règim de personal, la Llei disposa que correspon al Consell 
Assessor fixar el nombre màxim de llocs de treball de confiança o d’assessorament 
especial (article 27.4). 

La composició 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 
 

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 entitats 
associatives d’ens locals: 
 

-  Sra. Ángela Acín i Ferrer 
-  Sr. Ramon Ferrer i Mormeneo 

 
Persona experta en l’àmbit dels drets fonamentals, proposada del 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 organitzacions 
de consumidors més representatives: 
 

- Sra. Montserrat Torrent i Robledo 
 

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

- Sra. Anna Ventura i Estalella 
 
 
* Cal tenir en compte que els membres esmentats van ser designats d'acord amb les 
previsions de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de 
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Dades, que diferien de les que fa la Llei de l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.  
  

Així, el president va ser nomenat pel president de la Generalitat, a proposta del titular 
del Departament de Governació i Administracions Públiques, d'entre una terna 
presentada pel Consell Assessor entre els seus membres; el Sr. Enric Colet i Petit, el 
Sr. Josep Oriol Ferran i Riera i el Sr. Lluís Sanz i Marco van ser designats pel 
Parlament per una majoria de dos terços; la Sra. Àngela Acín i Ferrer i el Sr. Ramon 
Ferrer i Mormeneo van ser proposats per les entitats associatives d'ens locals, i la 
Sra. Montserrat Torrent i Robledo va ser proposada per les organitzacions de 
consumidors més representatives, en representació dels consumidors i usuaris. 

 
 
 
 
2.3. Organigrama i plantilla de personal 

 
Estructura 
 
El capítol V de l’Estatut de l’APDCAT s’estableix que la institució s’estructura en les 
àrees de Secretaria General, Assessoria Jurídica, Inspecció i Àrea del 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 és el 
següent: 
 
 
      
 Direcció      
 Esther Mitjans Perelló    
      
     Secretaria General 
     Jordi Ferreres Jovaní 
      
     Assessoria Jurídica 
     Santiago Farré Tous 
      
     Àrea d’Inspecció 
     Carles San José Amat 
      
     Àrea del Registre de Protecció Dades 

     
Jordi Ferreres Jovaní (fins el 31/03/2010) 
 

     Isabel Travesset Clavaux (des de l’1/04/2010) 
      

     
Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la 
Informació 

     Ramon Martín Miralles López 
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Secretaria General 
 
L’article 17 de l’Estatut de l’APDCAT recull les funcions de la Secretaria General. 
Correspon a aquesta unitat la gestió dels recursos humans de l’APDCAT. És a dir, 
l’ordenació de la plantilla i l’actualització de la relació de llocs de treball, la provisió 
d’aquests llocs, la proposta de mesures que permetin adequar els efectius a les 
necessitats de l’APDCAT, l’elaboració de plans de formació adreçats al personal i la 
prevenció de riscos laborals. 
 
Se li atribueix, també, la gestió dels recursos materials adscrits a l’APDCAT, que 
comprèn l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost i el control de la despesa 
corresponent, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contractació administrativa. 
També corresponen 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 Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la 
Informació. A més, té al seu càrrec el Centre de Documentació i les activitats de 
difusió i divulgació que l’APDCAT duu a terme en matèria de protecció de dades, així 
com l’elaboració de la memòria anual. 
 
El Grup d’organització, modernització, comunicació i formació, que agrupa les 
secretaries generals de les autoritats de protecció de dades de l’Estat, ha mantingut 
tres reunions al llarg de 2010: una de presencial, celebrada a la seu de l’Agència de 
Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid, el 3 de març, i dues per 
videoconferència, els dies 6 de juliol i 18 d‘octubre.  
 
En el transcurs d’aquestes reunions s’han tractat diverses qüestions d’interès comú. 
D’entre elles cal destacar els treballs encaminats a elaborar materials informatius i 
formatius per a infants i joves i a promoure la introducció del dret fonamental a la 
protecció de dades de caràcter personal en els plans d’estudi. Tot això, en 
compliment de l’acord adoptat per les direccions de les quatre entitats. 
 
 
Assessoria Jurídica 
 
L’Assessoria Jurídica es configura d’acord amb el que estableix l’article 18 de 
l’Estatut de l’APDCAT. Correspon a aquesta unitat l’assessorament en matèria jurídica 
i la funció d’emetre informes, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de 
disposicions de caràcter general de la Generalitat de creació, modificació o supressió 
de fitxers de dades de caràcter personal; sobre les disposicions que afectin la 
protecció de dades de caràcter personal i, amb caràcter potestatiu, sobre els 
projectes de disposicions de caràcter general dels ens locals de creació, modificació 
o supressió de fitxers, i sobre les disposicions que tinguin impacte en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal que els ens locals li sotmetin, com també 
respondre les consultes que formulin les entitats del seu àmbit d’actuació sobre la 
protecció de dades de caràcter personal en poder de les administracions públiques.  
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Àrea d’Inspecció 
 
L’APDCAT exerceix la potestat sancionadora que li atribueix l’article 5.k) de la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, a través de l’Àrea d’Inspecció, a fi d’acomplir els objectius 
de vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter 
personal i de resoldre les reclamacions de tutela formulades per les persones 
afectades respecte de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició. 
 
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 expedients de tutela de drets. 
Per poder dur a terme les auditories dels sistemes informàtics, el personal de 
l’APDCAT 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’APDCAT. 
 
 
Àrea del Registre de Protecció de Dades 
 
El Registre de Protecció de Dades de Catalunya s’integra a l’APDCAT i es regula a 
l’article 11 de la Llei 32/2010, de l’1 d‘octubre, on s’indica que han de ser objecte 
d’inscripció els fitxers de dades personals, de titularitat pública o privada, inclosos 
dins l’àmbit d’actuació de l’APDCAT, els codis tipus formulats per les entitats incloses 
dins l’àmbit d’actuació de l’Autoritat i les autoritzacions de tractaments de dades de 
caràcter personal previstes en la legislació vigent. 
 
Així mateix, l’article 11.4 de la llei defineix la finalitat que justifica el Registre quan 
estableix que qualsevol persona pot consultar, com a mínim, la informació sobre 
l’existència d’un determinat tractament de dades de caràcter personal, les finalitats i 
la identitat de la persona responsable del tractament, mitjançant consulta gratuïta al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 
 
D’altra banda, l’article 55.3 de l’RLOPD ha regulat de manera expressa que quan 
l’obligació de notificar afecti fitxers subjectes a la competència de l’autoritat de 
control d’una comunitat autònoma que ha creat el seu propi registre de fitxers, com és 
el cas de Catalunya, la notificació s’ha de fer a l’autoritat autonòmica competent, que 
ha de traslladar la inscripció al Registre General de Protecció de Dades. 
 
D’acord amb l’article 11.5 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, l’APDCAT ha d’establir 
els acords de cooperació necessaris amb l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades per integrar la informació registral i mantenir-la actualitzada. 
 
Des de l’Àrea del Registre de Protecció de Dades s’ofereix també el servei de 
consultoria, que té per objectiu ajudar totes les entitats que ho necessitin en els 
processos d’adequació a la normativa de protecció de dades personals, en el 
procediment de notificació de fitxers i en l’aplicació de les mesures de seguretat. 
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Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació 
 
De manera global, la funció de la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació 
és donar suport de caràcter tecnològic a la Direcció i a les àrees i als projectes i les 
iniciatives de l’APDCAT. Desenvolupa la seva tasca amb un èmfasi especial en les 
activitats vinculades a les funcions d’inspecció, que necessiten de manera directa un 
suport especialitzat en auditoria de sistemes d’informació i de seguretat de les TIC, 
per poder analitzar i valorar, des de 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 plans d’auditoria. 
D’acord amb l’article 20 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, aquests plans són un 
control preventiu per verificar el compliment de la normativa en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal i recomanar o requerir als responsables dels fitxers i 
dels tractaments de dades de caràcter personal que adoptin les mesures correctores 
adequades.  
 
El suport de caràcter tecnològic s’ha desenvolupat en tres direccions, cadascuna 
amb uns objectius propis, però amb el denominador comú d’aportar un criteri 
tecnològic sòlid a totes i cadascuna de les actuacions de l’APDCAT. 
 

a)  Els projectes considerats “de consum intern”. Com qualsevol organització, 
l’APDCAT 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 desenvolupar 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 TIC.  

 
b)  El suport a la funció inspectora. El marc normatiu d’aplicació als tractaments de 

dades personals implica l’aplicació i el compliment d’uns principis de caràcter 
eminentment jurídic, als quals cal afegir la implantació de mesures de seguretat, 
tant de caràcter tècnic com organitzatiu, orientades a protegir la informació i els 
tractaments. Aquestes implantacions s’han d’analitzar i valorar, tant per 
verificar-ne l’existència com l’eficàcia. 

 
La funció d’auditoria de sistemes d’informació és fonamental no tan sols per 
determinar el nivell d’infracció comès, sinó també per aportar, en les resolucions 
dels expedients de l’APDCAT, 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, vinculades a la participació en grups de 

treball i esdeveniments de contingut tecnològic, com ara fòrums, jornades, 
seminaris, etc. 
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Plantilla de personal 
 
L’Estatut de l’APDCAT estableix que l’aprovació de la plantilla del personal correspon 
al Consell Assessor de Protecció de Dades. En aquest sentit, la plantilla de l’Autoritat, 
aprovada pel Consell Assessor de Protecció de Dades a la sessió de 21 de juliol de 
2003 i ampliada a les sessions de 12 de juny de 2007 i 14 de setembre de 2010, 
queda configurada de la manera següent: 
 
 
PLANTILLA DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES 
  TITULACIÓ 
 TOTAL A B C D 
Alts càrrecs 1 1 ─ ─ ─ 
Personal funcionari 26 21 1 4 ─ 
Personal laboral 12 8 1 2 1 
Total 39 30 2 6 1 
 
Cal assenyalar que la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, atribueix l’aprovació de la 
plantilla al director o directora de l’APDCAT. 

 
 
 
 
2.4. Recursos econòmics 

 
PRESSUPOST DE L’AUTORITAT  CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2010 

CAPÍTOL 
 

PRESSUPOSTAT

Capítol I 2.276.120,29

Capítol II 1.218.996,08

Capítol IV 90.000,00

Capítol VI 200.000,00

Total  3.785.116,87
Imports expressats en euros  
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3. Memòria d’actuacions 

3.1. Sessions del Consell Assessor 

El Consell Assessor s’ha reunit en sis ocasions al llarg de l’any 2010; en concret, en 
les quatre sessions ordinàries, el 9 de març, l’1 de juny, el 14 de setembre i el 30 de 
novembre, i en dues d’extraordinàries convocades el 13 d’abril i el 8 de juliol. 
 
A continuació es resumeixen els continguts més destacables de les consideracions 
fetes i els acords adoptats a les sessions esmentades.  
 
 
Sessió ordinària, celebrada el 9 de març 
 
En aquesta sessió es tracta de manera monogràfica de la Recomanació 1/2010 de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre l’encarregat del tractament en la 
prestació de serveis per compte d’entitats del sector públic de Catalunya. La 
directora explica que aquesta Recomanació pot ser de gran utilitat per a les 
administracions públiques catalanes, en donar pautes i criteris d’actuació en relació 
amb l’aplicació de la figura de l’encarregat del tractament. Per a l’elaboració de la 
Recomanació s’han tingut en compte la Recomanació 1/2005 de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa i la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, així 
com el Dictamen 1/2010 del Grup de Treball de l’Article 29, sobre els conceptes de 
responsable del tractament i d’encarregat del tractament, entre d’altres. S’obre un 
debat sobre el contingut de la Recomanació que explica, entre d’altres qüestions, 
què comporta fer un encàrrec del tractament, quines són les obligacions per al 
responsable i per a l’encarregat i com s’han de complir aquestes obligacions, així 
com les mesures de seguretat que cal aplicar.  
 
En el torn obert d’intervencions, la directora informa sobre la seva compareixença al 
Parlament de Catalunya, de 4 de març, en relació amb la tramitació del Projecte de 
llei de modificació de la Llei 21/2000, sobre els drets d’informació concernent la salut i 
l’autonomia dels pacients, i la documentació clínica. 
 
 
Sessió extraordinària, celebrada el 13 d’abril 
 
La directora presenta l’esborrany de la Memòria de 2009 de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, que s’aprova per unanimitat en aquesta sessió.  
 
La directora informa el Consell Assessor sobre el contingut de la Memòria, que 
detalla, entre d’altres, la tasca duta a terme des de les diverses àrees de l’APDCAT. 
En síntesi, en aquesta sessió es valoren les millores en la part estadística de la 
Memòria respecte d’anys anteriors i es debat sobre la possibilitat d’incorporar 
informació relativa a l’assoliment d’objectius, al seguiment de les seves 
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recomanacions o informes, i sobre d’altres qüestions relatives a les denúncies o 
reclamacions de tutela que es traslladen a l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, o sobre qüestions relatives a la inscripció de fitxers.  
 
 
Sessió ordinària, celebrada l’1 de juny 
 
En aquesta sessió, el Sr. Jordi Ferreres, secretari general de l’APDCAT, informa el 
Consell Assessor sobre el procés d’implantació d’aplicatius per a l’anàlisi dels costos. 
Així mateix la directora, en la seva intervenció, informa sobre la seva compareixença 
al Parlament de Catalunya el 2 de juny, per presentar la Memòria de 2009. La 
directora també informa sobre l’actuació de l’APDCAT en relació amb diverses 
qüestions recents, vista la repercussió que han tingut. Així, explica el parer de 
l’APDCAT en relació amb el lliurament d’ofici per part dels ajuntaments de dades 
incloses al padró municipal en relació amb persones que es troben en situació 
irregular, i en relació amb la realització d’estudis d’opinió que impliquen el tractament 
de dades sensibles.  
 
Respecte de la tramitació del Projecte de llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, la directora informa sobre la seva compareixença al Parlament de Catalunya, 
en data 5 de maig; s’obre un debat sobre diverses previsions del projecte citat, com 
ara les referides a les majories parlamentàries per al nomenament i cessament de la 
direcció de l’APDCAT.  
 
 
Sessió extraordinària, celebrada el 8 de juliol 
 
Aquesta sessió extraordinària es convoca per prendre en consideració un 
pronunciament en relació amb la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i, si escau, donar-ne difusió.  
 
A partir del debat sobre la situació jurídica propiciada per la sentència esmentada i 
els seus efectes, s’aprova per unanimitat dels membres presents del Consell 
Assessor l’Acord següent: 
 

“El Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya, com a òrgan 
de participació on hi estan representades institucions com el Parlament, el 
Govern i entitats cíviques i científiques del país, s’ha reunit en sessió 
extraordinària avui dia 8 de juliol de 2010 davant del fet de la sentència 
dictada pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia del 2006 i 
ha acordat. 
 
1.- Sens perjudici de la valoració que es faci sobre el contingut dels 
Fonaments Jurídics de la sentència, manifestar la indignació pel seu abast 
i pels efectes que té sobre els elements més essencials que determinen 
l’àmbit efectiu de les competències de decisió política. De fet limita de 
manera substancial i posa en entredit l’autonomia política de Catalunya. 
2.- Constatar que aquesta sentència suposa retrocedir en molts aspectes 
respecte a l’àmbit d’autonomia de l’Estatut del 1979. 
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3.- Mostrar el suport al president de la Generalitat en la defensa de 
l’Estatut aprovat en referèndum decisori pel poble de Catalunya i de la 
realitat de la nació catalana que és la base en que sustenta el dret al 
nostre autogovern, reconegut i fonamentat històricament abans de l’actual 
Constitució. 
4.- Adherir-nos a la manifestació convocada per al dia 10 de juliol, a 
Barcelona. 
 
Trametre aquest acord al president de la Generalitat i del Parlament de 
Catalunya així com fer-lo públic a la premsa.” 
 

El Consell Assessor, com queda reflectit, aprova per unanimitat trametre l’Acord al 
president del Govern i al president del Parlament de Catalunya, així com publicar-lo a 
la pàgina web de l’APDCAT i trametre’l a la premsa. 
 
 
Sessió ordinària, celebrada el 14 de setembre 
 
En aquesta sessió ordinària, se sotmeten a la consideració i aprovació del Consell 
Assessor diverses qüestions relatives als recursos humans i materials de l’APDCAT. 
En síntesi, i en el marc de les previsions del Projecte de llei de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, la directora informa sobre l’estat de la plantilla en el moment 
actual, per a la seva aprovació, així com sobre l’increment d’activitat de les unitats en 
què s’estructura l’APDCAT i els recursos humans de què disposa, la implantació de 
l’administració electrònica, l’actuació en diversos sectors estratègics o l’ampliació de 
la seu, entre d’altres. Es posa així de manifest la necessitat de dotar la futura Autoritat 
dels recursos materials i personals necessaris per al desenvolupament de les seves 
funcions, atès el clar increment en la seva activitat. 
 
En aquesta sessió també s’analitzen, entre d’altres, les perspectives competencials 
atès el marc normatiu actual, en concret les previsions de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. També s’esmenten els recursos d’inconstitucionalitat presentats davant 
del Tribunal Constitucional en relació amb l’Estatut d’autonomia, així com del 
Dictamen 24/2010 del Consell de Garanties Estatutàries, en relació amb el Projecte 
de llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  
 
 
Sessió ordinària, celebrada el 30 de novembre 
 
En aquesta sessió la directora presenta la Recomanació 2/2010, de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers 
de dades de caràcter personal de titularitat pública. Es debat sobre la figura del data 
protection officer (DPO), figura de marcat caràcter preventiu que preveu la Directiva 
europea de protecció de dades. Es recorda que la Unió Europea duu a terme 
actualment treballs de modificació de la Directiva esmentada, i que tot això emmarca 
l’objecte de la Recomanació que es presenta en aquesta sessió. La directora informa 
que s’ha enviat la Recomanació a la Comissió Jurídica Assessora, perquè hi doni el 
seu parer. S’obre un debat sobre diverses qüestions relatives al contingut d’aquesta 
Recomanació. 
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A banda d’això, s’analitzen les previsions i els procediments de renovació dels òrgans 
de l’APDCAT, en concret del mateix Consell Assessor. El president explica i obre el 
debat sobre el procés transitori existent, atesa la nova Llei 32/2010, en relació amb el 
Consell Assessor. El president proposa i el Consell Assessor acorda posar de 
manifest al proper conseller o consellera de Governació la situació de renovació dels 
membres del Consell Assessor, així com demanar que l’aprovació del nou estatut de 
l’APDCAT sigui una prioritat. 
 
Respecte de la sessió de debat al Parlament sobre la nova llei de l’Autoritat, i en 
relació amb els comentaris fets en aquell debat sobre el Consell Assessor, hi ha 
consens i acord que quedi constància, a través d’una carta del president del Consell 
Assessor al president del Parlament, del parer d’aquell òrgan respecte de les 
consideracions fetes per diversos diputats en la sessió parlamentària esmentada.  

 
 
 
 
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’APDCAT. L’Assessoria Jurídica 
emet informes amb caràcter preceptiu sobre les disposicions en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, participa en l’emissió de dictàmens sobre les 
consultes trameses des de les entitats que formen part de l’àmbit de competència de 
l’APDCAT, elabora estudis, exerceix la funció d’assessorament legal respecte dels 
expedients tramitats per les altres unitats de l’APDCAT, elabora les propostes de 
resolució dels recursos administratius i assumeix les funcions de representació i 
defensa davant els jutjats i els tribunals. 
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Una anàlisi estrictament quantitativa d’aquestes dades permet observar un increment 
significatiu dels informes sobre projectes de disposicions, juntament amb lleugers 
increments de l’activitat pel que fa a dictàmens, estudis i projectes de disposicions. 
També cal fer esment d’un augment de l’activitat d’assessorament intern (que inclou 
tant l’elaboració d’informes sol·licitats per la resta d’àrees de l’APDCAT, com 
l’assessorament jurídic en la tramitació dels expedients de l’Àrea d’Inspecció).  
 
A continuació, s’exposen algunes de les consideracions més rellevants formulades 
als apartats d’informes sobre disposicions generals i als dictàmens sobre consultes 
adreçades a la directora de l’APDCAT, com també la tramitació de recursos, les 
funcions de representació i defensa de l’APDCAT davant els jutjats i els tribunals, la 
coordinació del grup d’anàlisi jurídica i normativa de les diverses autoritats de 
protecció de dades i, d’una manera especial, l’elaboració de diversos projectes de 
disposicions. 
 
 
3.2.1.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general 
 
Una de les funcions de l’APDCAT és emetre un informe preceptiu sobre els projectes 
de disposicions de caràcter general de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
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protecció de dades, tal com es desprèn de l’article 5.m) de la Llei 32/2010, de l’1 
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pel que fa a les altres 
administracions públiques de l’àmbit d’actuació de l’APDCAT, si bé aquest informe no 
és preceptiu, també s’emet quan aquestes entitats el demanen.  
 
La Llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades concreta, a l’article 8.2.f), que 
correspon a la directora emetre informe, amb caràcter preceptiu, sobre els 
avantprojectes de llei, els projectes de disposicions normatives que elabori el Govern 
en virtut de delegació legislativa i els projectes de reglaments o disposicions de 
caràcter general que afectin la protecció de dades de caràcter personal. En aquests 
casos, els informes valoren únicament el contingut de la norma des de la perspectiva 
de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A partir del 
28 d’octubre de 2010, data en què va entrar en vigor la Llei 32/2010, de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, els informes es fan públics a través del web de 
l’Autoritat www.apd.cat, en compliment del que disposa l’article 17.2 d’aquesta llei. 
 
L’Estatut de l’APDCAT, a l’article 15.1 f), disposa que els informes els sol·licitarà el 
Govern, per mitjà del secretari o la secretària del Govern o dels consellers o les 
conselleres competents per raó de la matèria. En termes generals, és pertinent 
indicar que, en alguns casos, la petició d’informe no l’ha cursat l’òrgan competent, 
sinó el càrrec o la unitat directament interessada a sol·licitar l’informe. Tot i així, i 
sense deixar de fer constar aquesta circumstància, s’ha emès l’informe.  
 
Durant l’any 2010, s’han elaborat un total de 45 informes sobre projectes de 
disposicions de caràcter general, la majoria procedents de la Generalitat de 
Catalunya, que fan referència a diversos àmbits: 
 
_____________________________________________________________________________ 

PROJECTES DE DISPOSICIONS GENERALS ANALITZATS DURANT L’ANY 2010 
Projecte d’ordre de creació d’un fitxer de dades de caràcter personal gestionat pel 
Departament d’Educació 
Projecte d’ordre de creació i supressió de fitxers de dades personals de la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència 
Projecte de decret pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de 
declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut 
Projecte de decret de titulacions de patró/ona d’embarcacions en aigües continentals 
i fluvials i habilitació per al govern d’embarcacions d’esbarjo de lloguer en aquestes 
aigües 
Projecte d’ordre de creació de fitxers del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa 
Projecte d’ordre de creació, modificació i supressió de fitxers del Departament 
d’Economia i Finances 
Projecte d’ordre de regulació dels fitxers de dades personals gestionats pel 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l’Institut Català de la Vinya i el 
Vi 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
10/2009, de 30 de juny, sobre localització de persones desaparegudes durant la 
Guerra civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes 
Proposta de decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva 
de l’Educació 

http://www.apd.cat/�
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Projecte d’ordre per la qual es creen fitxers que contenen dades de caràcter 
personal tractades pel Consorci Port de Portbou 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya 
Projecte d’ordre de creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter 
personal existents a l’Agència Tributària de Catalunya 
Proposta de resolució per la qual s’aprova la creació de fitxers de dades de caràcter 
personal de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Projecte d’ordre per la qual s’aprova l’aplicació informàtica de Comunicació i 
Notificació de Treballadors/ores Accidentats/ades, per a la tramitació telemàtica del 
procediment de notificació dels accidents de treball 
Projecte d’ordre d’actualització dels fitxers que contenen dades de caràcter personal 
gestionats pel Departament d’Educació 
Projecte de decret de regulació del Registre de fitxers estadístics de Catalunya i de 
les cessions de dades sotmeses a secret estadístic. 
Projecte de decret relatiu al Sistema d’Assessorament Agrari a Catalunya 
Projecte d’ordre de creació del Fitxer del Servei del Telèfon de la Infància (Infància 
Respon) 900-300-777 
Projecte de decret pel qual es regula l’Oficina del Contribuent 
Projecte de decret d’anellament científic d’ocells salvatges 
Guia legal de seguretat: Esquema Nacional de Seguretat, del Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya (CESICAT) 
Projecte d’ordre de creació del fitxer de persones amb discapacitat i fitxer 
d’autoritzacions de permisos de treball del Departament de Treball 
Projecte d’ordre de creació del fitxer Directori de personal del Departament 
d’Economia i Finances 
Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació de la Formació Professional per a 
l’Ocupació 
Projecte de decret relatiu a la marca de garantia “DCAT” per a productes 
agroalimentaris i pesquers 
Projecte d’ordre de creació del Fitxer “Adhesions al manifest de l’Observatori dels 
Drets de la Infància: Compromís vers la infància davant el 20è Aniversari de la 
Convenció” 
Avantprojecte de Llei de jocs i apostes 
Projecte d’ordre per la qual es modifica l’Ordre TRE/87/2009, de 27 de febrer, per la 
qual s’aprova l’aplicació Conciliacions per a l’automatització de la tramitació dels 
expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral 
Fitxer de selecció, avaluació i promoció del personal docent del Departament 
d’Educació 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya 
Projecte d’ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter 
personal gestionats pel Departament d’Acció Social i Ciutadania 
Projecte d’ordre de creació d’un fitxer de dades de caràcter personal del personal 
tècnic acreditat per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de protecció 
civil 
Projecte de Reial decret pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i 
funcionament de biobancs amb finalitats d’investigació biomèdica i del tractament de 
les mostres biològiques d’origen humà i s’estableix el funcionament i l’organització 
del Registre Nacional de Biobancs per a Investigació Biomèdica 
Projecte de creació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel 
Consorci Catalan Films & TV 
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Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre 279/2009, de 28 de maig, per la qual es 
regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Projecte de decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, el certificat 
d’aptitud i el programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat 
Projecte d’ordre per la qual s’aprova l’aplicació informàtica del Registre d’eleccions 
sindicals Electi@, per a la tramitació telemàtica del procediment de comunicació de 
preavisos, registre d’actes i d’altes i baixes de representants, així com les 
certificacions de representativitat 
Projecte de resolució per la qual s’acorda la creació de fitxers de dades de caràcter 
personal gestionats per l’Oficina Antifrau de Catalunya 
Projecte d’ordre per la qual es crea el fitxer comú de la inspecció tècnica dels edificis 
d’habitatges 
Projecte d’ordre per la qual es crea el fitxer de persones mencionades en l’àmbit de 
la seguretat privada a Catalunya 
Projecte de decret dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris 
de control oficial 
Projecte d’ordre de creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades 
de caràcter personal en l’àmbit de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions 
Memòria en relació a la legalització de càmeres de seguretat de l’edifici La Gorga de 
l’Ajuntament de Palamós 
Proposta del Capítol VII obligacions legals i tècniques sobre la protecció de dades 
personals en els circuits territorials, elaborat en el marc del Protocol marc per a una 
intervenció coordinada contra la violència masclista regulat en la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
Projecte d’ordre per la qual s’actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades 
de caràcter personal en l’àmbit del Departament de Salut 
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Es constata que, com en anys anteriors, ha augmentat el nombre de disposicions que 
arriben a l’APDCAT perquè se n’emeti informe. Els informes emesos sobre 
disposicions no s’han referit només a disposicions de regulació de matèries que, 
d’una manera més o menys directa, afecten la protecció de dades personals, sinó 
especialment a disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers que 
contenen dades de caràcter personal. Tot i així, cal puntualitzar que el nombre de 
sol·licituds d’informe respecte de projectes que regulen diferents matèries, 
comparativament amb altres anys, no ha disminuït. D’altra banda, alguns dels 
projectes analitzats tenen una transcendència especial pel que fa a la protecció de 
dades, com és el cas del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la 
identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes, el Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Projecte de 
Decret pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. 
 
Quant a les propostes de disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers 
de dades personals, l’Autoritat ha recordat que establir una regulació clara i detallada 
dels fitxers que es creen, es modifiquen o se suprimeixen implica que la informació 
que es transmet a la ciutadania és més clara i entenedora. D’aquesta manera, 
s’acompleix 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 publicació posterior al DOGC.  
 
Sovint, els projectes de disposicions que s’han informat regulaven un gran nombre de 
fitxers. En aquest sentit, l’APDCAT ha valorat positivament que s’hagi optat per fer una 
classificació dels fitxers en annexos diferenciats, segons si aquests fitxers són de 
nova creació, es modifiquen o se suprimeixen. Tot i així, per tal de millorar la 
comprensió de la disposició, l’APDCAT recomana numerar-los a la part dispositiva, 
amb indicació de la denominació dels 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’APDCAT ha 
constatat que els fitxers sota responsabilitat d’una mateixa unitat o servei es troben 
dispersos als annexos de la disposició, segons si aquests es creen, es modifiquen o 
se suprimeixen. 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, agrupant-los, dins de cada annex, segons 
l’òrgan que en sigui responsable. 
 
D’altra banda, en el cas concret de disposicions que regulen modificacions de fitxers, 
l’APDCAT ha constatat que de vegades s’inclouen els fitxers en l’annex corresponent, 
però amb la indicació únicament dels apartats del fitxer que experimenten 
modificacions. En aquest sentit, l’APDCAT recomana aprofitar l’annex de la disposició 
per incloure-hi tots els apartats del fitxer. I, en el cas de les disposicions que 
suprimeixen fitxers i que es constata que s’inclouen únicament a l’annex, l’APDCAT 
ha recordat que convé incloure, a l’enumeració feta en l’articulat de la disposició, el 
destí de les dades respecte de cadascun dels fitxers que se suprimeixen.  
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Pel que fa al contingut dels fitxers regulats a les propostes de disposicions de 
creació, modificació o supressió de fitxers o tractaments, l’APDCAT examina en els 
informes si aquest contingut s’adequa al que disposen l’article 20 de la LOPD i 
l’article 54 de l’RLOPD, com també la resta de la normativa en matèria de protecció 
de dades. Deixant de banda que en cada cas es posen de manifest determinades 
qüestions específiques dels casos analitzats, relatives sempre a la protecció de 
dades personals, hi ha diverses consideracions que figuren d’una manera reiterada 
en aquests informes. Aquestes consideracions fan referència a la determinació clara 
dels usos dels fitxers, a la necessitat de classificar les dades i definir el sistema de 
tractament utilitzant la terminologia de la LOPD, a la necessitat de concretar les 
cessions de dades i els nivells de seguretat, i s’insisteix també en la inclusió de la 
informació addicional exigida per l’RLOPD, que en algunes d’aquestes disposicions 
es continua sense incloure. 
 
Les consideracions que ha fet l’APDCAT en els seus informes sobre les disposicions 
de creació, modificació i supressió de fitxers coincideixen en bona mesura amb les 
fetes en anys anteriors. Precisament per recollir totes aquelles qüestions 
problemàtiques que s’ha pogut detectar que apareixen amb més freqüència en els 
projectes sotmesos a informe, l’APDCAT ha elaborat una Recomanació sobre la 
creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat 
pública, que s’ha sotmès al Consell Assessor de l’Autoritat i a la Comissió Jurídica 
Assessora. La Recomanació està adreçada, fonamentalment, als òrgans, organismes 
i entitats que formen part o depenen de les institucions públiques de Catalunya, de 
l’Administració de la Generalitat, dels ens locals de Catalunya, de les universitats de 
Catalunya, de les corporacions de dret públic i de la resta d’entitats de naturalesa 
pública que formen part de l’àmbit d’actuació de l’APDCAT, d’acord amb l’article 3 de 
la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  
 
Pel que fa a la finalitat i els usos del fitxer, l’APDCAT ha recordat, com en anys 
anteriors, la distinció entre ambdós aspectes i la necessitat de concretar, de forma 
clara i diferenciada, tant la finalitat com els usos previstos per al fitxer o el tractament 
de dades. En aquest sentit, 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’APDCAT (www.apd.cat). 
 
La Recomanació abans esmentada, pel que fa a la finalitat del fitxer, recorda que ha 
de formar part de l’objecte legítim de l’entitat que el crea i que ha de ser determinada, 
a la vegada que recomana que es concreti la finalitat amb el màxim nivell de precisió 
possible. Això permet valorar l’adequació de les dades que es pretenen tractar, així 
com el nivell de mesures de seguretat assignat al fitxer. En cas que es prevegi una 
mateixa finalitat o similar per a més d’un fitxer, convé que es revisin les dades que es 
pretenguin tractar en cadascun d’ells, per tal d’evitar possibles duplicitats de 
tractaments. 
 
Pel que fa a la necessitat d’incloure la procedència de les dades personals, l’APDCAT 
ha constatat que sovint només es fa referència al procediment de recollida de les 
dades personals; sovint, però, no es dóna informació de forma diferenciada 
relacionada amb la seva procedència (és a dir, si les dades personals provenen de la 
mateixa persona interessada, del seu representant, de terceres persones, si són 
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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 procediment de recollida (és a 
dir, si les dades personals es recullen a través d’enquestes, entrevistes, formularis, 
transmissió electrònica, etc.). S’ha constatat que sovint no es dóna informació sobre 
tots dos aspectes, o se’n confon el contingut. Per aquest motiu, tal com s’havia fet en 
anys anteriors, s’ha incidit en aquesta qüestió 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, l’RLOPD també exigeix informar de la seva procedència. En aquest mateix 
sentit, s’ha recomanat concretar la informació relativa a aquests conceptes en dos 
apartats diferenciats.  
 
La Recomanació, pel que fa a la procedència de les dades, recorda que cal 
concretar les persones, les institucions o els òrgans que facilitaran les dades 
personals que es volen recollir. A la vegada, recomana no confondre la procedència 
de les dades amb les persones afectades pel tractament, atès que ambdues 
informacions poden no coincidir.  
 
Un altre aspecte que va incorporar l’RLOPD i que s’ha constatat que sovint no s’inclou 
en els projectes és la necessitat d’informar, a l’apartat relatiu a l’estructura i la 
descripció dels tipus de dades incloses als fitxers, sobre el sistema de tractament 
que s’utilitza. Bona part dels fitxers informats no han previst aquest aspecte i, en 
conseqüència, l’APDCAT ha demanat la revisió d’aquest apartat per tal d’informar 
sobre el 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 matèria de protecció de dades personals, pràctica que pot originar 
confusions. Per aquest motiu, per determinar el sistema de tractament de la 
informació, ha recomanat tenir en compte el 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. 
 
La Recomanació afegeix que es consideren sistema de tractament automatitzat els 
sistemes de tractament de la informació mitjançant operacions realitzades amb 
tecnologies que estructuren la informació de manera que faciliti l’accés i l’ús de 
dades relatives a persones físiques. 
 
Pel que fa als apartats relatius a les cessions de dades personals i a les 
transferències internacionals de dades personals a tercers països, l’APDCAT 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’article 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) del mateix article pel que fa a les 
transferències internacionals de dades previstes a tercers 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 ambdues informacions, l’Autoritat ha 
recomanat incloure als fitxers un apartat específic per a les transferències 
internacionals de dades previstes a tercers països. 
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La Recomanació recorda que, a l’apartat del fitxer relatiu a les cessions, cal indicar 
les comunicacions de dades personals que es preveuen dur a terme, que estiguin 
directament vinculades amb la finalitat del fitxer. Es recomana, així mateix, que 
s’indiquin els destinataris o les categories de destinataris amb la major precisió 
possible; que s’especifiqui, en la mesura que sigui possible, l’àmbit competencial o 
títol que les habilita; i que s’indiquin també les comunicacions amb cobertura legal 
que es preveuen necessàries per assolir la finalitat del fitxer. Aquesta Recomanació 
recorda també els supòsits en què es considera que no hi ha cessió de dades, com 
és el cas, entre d’altres, de la comunicació de dades intraadministrativa o el supòsit 
de la comunicació de dades del responsable del fitxer a l’encarregat del tractament, 
necessària per a la prestació del servei quan s’hagi establert el contracte o acord 
d’encàrrec a què es refereix l’article 12.2 de la LOPD. 
 
Respecte de l’encàrrec del tractament, cal recordar que enguany la directora de 
l’APDCAT ha aprovat la Recomanació 1/2010 sobre l’encarregat del tractament en la 
prestació de serveis per compte d’entitats del sector públic de Catalunya, que recull 
els requisits, el règim jurídic, els efectes i les mesures de seguretat aplicables que es 
deriven de l’existència d’un encàrrec de tractament de dades de caràcter personal 
per compte d’un tercer. En aquesta Recomanació es recullen no només les previsions 
de la LOPD, sinó també les derivades del que s’ha denominat l’estatut de l’encarregat 
del tractament, recollit a l’RLOPD i, especialment, les que resulten de la disposició 
addicional trenta-unena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. En aquesta Recomanació es recullen també les previsions que es deriven de 
la resta de la regulació del règim jurídic de les administracions públiques catalanes. 
 
Deixant de banda aquestes consideracions, en relació a l’apartat del fitxer relatiu a 
les persones o col·lectius de persones afectats per la recollida de dades personals o 
que estiguin obligats a subministrar-les, l’APDCAT ha constatat que es continua 
repetint una confusió apuntada ja en 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 contenen dades personals referides 
exclusivament a persones físiques, l’APDCAT 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 dades 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’APDCAT adverteix que la interpretació que 
es faci d’aquests casos no ha de contradir el que es pot desprendre de la LOPD i, 
per tant, cal fer-ne 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 exercits, l’adreça postal o 
electrònica, el telèfon i el número de fax professionals, queden fora de l’àmbit 
d’aplicació de l’RLOPD (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 
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aquest motiu, l’APDCAT ha considerat que en aquests casos els fitxers o tractaments 
entren dins de l’àmbit de protecció de la LOPD. 
 
La Recomanació recorda que en els processos administratius que afecten persones 
jurídiques només cal incloure en el fitxer les dades dels representants de la persona 
jurídica, com també les de la resta de persones físiques afectades, però no les 
relatives a persones jurídiques, atès que les dades d’aquestes no estan emparades 
per la normativa de protecció de dades, a la vegada que recomana que s’aprovi 
igualment el fitxer, especialment si el fitxer incorpora dades que van més enllà de les 
previstes a l’article 2.2 de l’RLOPD. 
 
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’APDCAT ha recalcat que aquest cas cal entendre’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 s’ha constatat que 
es podrien tractar dades de diversos professionals, o de qualsevol persona física que 
no necessàriament encaixaria en alguna de les tres categories esmentades, o que es 
poden utilitzar amb finalitats no estrictament professionals. Per aquest motiu, s’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, s’ha considerat 
convenient incloure les seves dades en els fitxers.  
 
La Recomanació recorda el contingut de l’article 2.3 de l’RLOPD, a la vegada que 
recomana aprovar igualment el fitxer atesa la dificultat, en molts supòsits, de 
desllindar els aspectes referits exclusivament a la condició d’empresari dels referits a 
la vida personal d’aquests, ja que no sempre es podrà garantir que l’ús que en 
puguin fer terceres persones no formi part de l’esfera estrictament professional. 
 
Encara amb relació a les disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers, 
l’APDCAT ha constatat que des de l’aprovació 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), la creació de fitxers de 
videovigilància ha anat en augment. L’APDCAT n’ha examinat el contingut tenint en 
compte aquesta Instrucció, que va entrar en vigor el 20 de febrer de 2009 i que 
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 videovigilància i mitjançant càmeres.  
 
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 circumstàncies concurrents, 
la qual cosa ha facilitat que l’APDCAT pugui avaluar millor la informació que s’inclou 
en un fitxer concret de videovigilància. En aquest sentit, l’APDCAT ha constatat que 
sovint aquesta memòria no s’ha tramès conjuntament amb la disposició i ha calgut 
requerir-la al responsable del fitxer. Un cop aportada la memòria, l’APDCAT ha 
constatat que, en termes generals, el seu contingut se sol ajustar al que estableix 
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l’article 10 de la Instrucció. Tot i així, de vegades l’APDCAT ha fet algunes 
consideracions sobre el contingut de la memòria.  
 
Pel que fa a l’apartat relatiu a l’òrgan responsable del fitxer, les persones operadores 
del sistema de videovigilància i la persona responsable de la instal·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 especialitzada en mecanismes de 
videovigilància. En aquests casos, l’APDCAT ha puntualitzat que si aquesta empresa 
fa tractaments de dades personals per compte del responsable, només s’aplicarà la 
figura d’encarregat 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 (article 10.1.e 
de la Instrucció), l’APDCAT recorda que, en el cas que hi hagi càmeres que 
incidentalment gravin l’exterior, cal 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 Instrucció), 
l’APDCAT ha insistit que cal fer referència no només al nombre i l’emplaçament dels 
cartells informatius, sinó també als altres 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 mateix, ha recalcat que els cartells informatius s’han de col·locar 
abans que comenci la captació d’imatges, i que cal 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 les gravin.  
 
Pel que fa a l’apartat relatiu a les mesures previstes per avaluar els resultats del 
funcionament del sistema i la necessitat del seu manteniment (article 10.1.i de la 
Instrucció), l’APDCAT ha constatat que sovint no es concreten quines mesures 
s’adoptaran per tal de determinar la necessitat del seu manteniment i avaluar els 
resultats obtinguts amb aquesta mesura de vigilància i control. En aquest sentit, s’ha 
insistit en la necessitat de concretar que l’avaluació del sistema es faci d’acord amb 
les necessitats del responsable, l’efectivitat del sistema i les incidències que hi hagi 
pogut haver.  
 
Quant al contingut específic dels fitxers de videovigilància, l’APDCAT ha considerat 
legítima la instal·lació de càmeres de videovigilància sempre que la finalitat 
perseguida sigui garantir la seguretat dels béns i les persones en edificis i 
instal.lacions públics, i sempre que es compleixin els principis i les garanties 
aplicables en matèria de protecció de dades. Ara bé, l’APDCAT insisteix que el 
tractament de la imatge, 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’APDCAT recomana ponderar els diferents drets i béns jurídics 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 
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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 es, que permeti gravar tothom o de manera 
continuada en el temps, podria constituir una intromissió il·legítima perquè atemptaria 
contra el dret a la protecció 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. 
 
A més dels projectes de disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers, 
l’APDCAT informa també sobre qualsevol proposta de normativa el contingut de la 
qual pugui afectar la protecció de dades i que li sotmeti alguna de les entitats 
incloses en l’àmbit d’actuació de l’Autoritat. Aquest any 2010 cal destacar, entre 
d’altres, atesa la importància dels àmbits objecte de regulació, el Projecte de decret 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2009, de 30 de 
juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes; el 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya; el Projecte de decret de regulació del Registre de fitxers estadístics de 
Catalunya i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic; la Guia legal de 
seguretat: Esquema Nacional de Seguretat; el Projecte de decret pel qual s’aprova el 
Reglament de règim interior de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el 
Projecte de reial decret pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i 
funcionament de biobancs amb finalitats d’investigació biomèdica i del tractament de 
les mostres biològiques d’origen humà, i s’estableix el funcionament i organització del 
Registre Nacional de Biobancs per a Investigació Biomèdica. 
  
El Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 
10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les 
fosses comunes, estableix les regles per a l’aplicació de la Llei 10/2009 i regula el 
cens de persones desaparegudes en el qual es preveuen recollir dades de les 
persones desaparegudes, així com de les persones o entitats sol·licitants de les 
actuacions de recerca i localització. L’APDCAT ha considerat rellevant remarcar 
l’aplicabilitat de la normativa de protecció de dades pel que fa a les persones 
inscrites en aquest cens, llevat de les que hagin mort.  D’altra banda, l’APDCAT ha fet 
algunes consideracions en determinats preceptes, perquè entén que només poden 
accedir a les dades personals del cens les persones que acreditin un interès legítim i 
directe, que la consulta a títol merament informatiu comporta una comunicació de 
dades a efectes de la LOPD i que la finalitat merament informativa no es pot 
considerar un interès legítim i directe. 
 
El Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya desplega els aspectes relatius a l’ordenació, l’estructura i la gestió del 
DOGC en el marc de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. L’APDCAT ha formulat diverses consideracions en relació amb la difusió 
de dades personals a través del DOGC, especialment en relació amb la 
Recomanació 1/2008, sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter 
personal. L’APDCAT ha valorat positivament que, a partir d’una sol·licitud de l’òrgan 
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que insta una determinada publicació, l’accés a les dades personals que ja no s’han 
de sotmetre a exposició pública s’ha de limitar. 
 
El Projecte de decret de regulació del Registre de fitxers estadístics de Catalunya i de 
les cessions de dades sotmeses a secret estadístic estableix de forma precisa 
l’objecte del Registre de Fitxers Estadístics, amb la inclusió dels fitxers que les 
institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya creïn exclusivament per 
elaborar estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya. S’ha valorat 
positivament la regulació del secret estadístic, com també la previsió que l’Idescat i 
l’APDCAT establiran els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir el 
compliment de la normativa, en matèria estadística i de protecció de dades 
personals. L’APDCAT valora també positivament la referència que es fa a l’adopció 
de les mesures de seguretat necessàries per garantir el secret estadístic de les 
dades cedides i que el cessionari acrediti que té implantades mesures tècniques i 
organitzatives, amb l’objecte de garantir la seguretat de les dades emprades i evitar 
qualsevol risc de divulgació il·lícita. Es fan diverses consideracions en relació a la 
utilització de la figura de l’encarregat del tractament, en el cas dels investigadors i els 
instituts d’investigació, així com en el supòsit de comunicació de dades confidencials 
amb finalitats científiques. També es considera positiva la previsió de tenir en compte 
bones pràctiques i avaluacions sobre l’impacte en la privacitat, amb caràcter previ a 
l’inici d’un tractament.   
 
En relació amb la Guia legal de seguretat: Esquema Nacional de Seguretat, elaborat 
pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), es tracta d’una 
iniciativa per tal d’apropar a les administracions públiques catalanes la regulació 
continguda al Reial decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual s’aprova l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica. Aquesta norma deixa 
constància, en l’exposició de motius, que la finalitat de l’Esquema Nacional de 
Seguretat és la creació de les condicions necessàries de confiança en l’ús dels 
mitjans electrònics a través de mesures per garantir la seguretat dels sistemes, les 
dades, les comunicacions i els serveis electrònics, que permeti als ciutadans i a les 
administracions públiques l’exercici de drets i el compliment de deures a través 
d’aquests mitjans. Aquesta norma incideix directament en la protecció de dades 
personals, tot i que es tracta d’un règim de protecció que no substitueix. sinó que se 
superposa, al règim de mesures de seguretat previst a l’RLOPD. L’APDCAT ha valorat 
positivament les referències a les mesures de seguretat previstes a la normativa de 
protecció de dades, tot i que ha discrepat sobre el nivell de mesures de seguretat 
atribuït pel document en algun dels supòsits, com seria el cas de la publicació de 
dades personals sense consentiment de les persones afectades. 
 
Pel que fa al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que té per objecte regular el règim 
interior de l’Institut i en especial el règim de l’alumnat assistent a les activitats 
formatives, l’ús de les seves instal·lacions i el règim disciplinari, l’APDCAT ha valorat 
positivament la inclusió de la confidencialitat com un dels principis que ha de presidir 
l’actuació de l’alumnat, com també el deure de reserva sobre els assumptes de què 
es tingui coneixement per raó de les funcions que tinguin encomanades, tant els 
alumnes com el personal docent; fa notar, però, que aquestes previsions es 
configuren com a deures, sense que es faci referència a les conseqüències del seu 
incompliment. Es recorda que el dret a la protecció de dades no solament garanteix 
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la intimitat de les persones, sinó que el seu contingut va molt més enllà del dret a la 
intimitat, per estendre’s a totes aquelles dades que identifiquen o permeten identificar 
una persona i permeten la confecció d’un perfil ideològic, racial, sexual, econòmic o 
de qualsevol altra índole o que tinguin qualsevol altra utilitat que, en determinades 
circumstàncies, constitueixi una amenaça per a l’individu. L’Autoritat observa també 
que l’accés a l’expedient individual de l’alumne s’hauria de limitar a aquells informes 
que tinguin per objecte la verificació dels requisits exigits a la convocatòria o la 
valoració dels mèrits previstos, i es recorda que la LOPD considera les dades de 
salut com a dades especialment protegides; per tant, només es poden tractar si una 
llei ho estableix per raons d’interès general, o si la persona afectada ho consent 
expressament. 
 
El Projecte de reial decret pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i 
funcionament de biobancs amb finalitats d’investigació biomèdica i del tractament de 
les mostres biològiques d’origen humà, i s’estableix el funcionament i organització del 
Registre Nacional de biobancs per a investigació mèdica, distingeix entre el règim 
general per al tractament de mostres biològiques amb finalitats d’investigació 
biomèdica i el règim específic que s’ha d’aplicar quan aquest tractament es duu a 
terme en un biobanc. En ambdós casos, s’insisteix en la vinculació als principis 
establerts a la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’investigació biomèdica, i es destaca la 
necessitat de consentiment exprés i per escrit per a l’obtenció i utilització de les 
mostres, i l’obligació de respectar el dret a la intimitat i a l’autodeterminació 
informativa així com la gratuïtat de tot el procés de tractament de mostres. L’APDCAT 
hi ha formulat diverses observacions; entre d’altres, en relació amb la inscripció dels 
biobancs que, segons la seva creació i gestió, en el cas que es trobin en l’àmbit de 
control de l’APDCAT, en la mesura que esdevenen fitxers de dades personals als 
efectes de la normativa de protecció de dades, s’han d’inscriure al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya. L’APDCAT insisteix també en la unificació de les 
referències a mostres biològiques i dades associades, per fer més visible i clara la 
protecció que la LOPD atorga a tota la informació referida a una persona física. 
 

 
3.2.1.2. Consultes jurídiques 
 
L’APDCAT, en el marc del que preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya, té com a 
funció, entre d’altres, donar resposta a les consultes 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’APDCAT formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció 
de dades personals, d’acord amb el que disposen els articles 5.o) i 8.1.g) de la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre. D’acord amb la normativa esmentada i amb el que disposa 
l’Estatut de l’Autoritat, correspon a la seva directora respondre les consultes que li 
adrecin els consellers o les conselleres, pel que fa als departaments de la 
Generalitat, o els representants legals de cada entitat, en la resta de casos. 
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Les consultes que es formulen a l’APDCAT plantegen casos concrets, que 
s’examinen sempre tenint en compte les circumstàncies que s’han exposat en la 
consulta. Els dictàmens emesos en resposta a aquestes consultes es poden 
consultar als annexos d’aquesta memòria, en suport CD, i estan disponibles també a 
la pàgina web de l’Autoritat (www.apd.cat). 
 
Analitzat l’origen de les consultes, s’observa, respecte d’anys anteriors, un increment 
significatiu de les que han formulat els ens locals de Catalunya i les corporacions de 
dret públic. Per contra, es produeix un lleuger descens de les provinents de 
l’Administració de la Generalitat.  
 
En termes generals, les consultes es poden resumir en els casos que s’exposen a 
continuació, classificats segons la qüestió que plantegen des de la perspectiva de la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal. Com es pot comprovar, 
sovint les consultes presenten problemàtiques diverses que cal avaluar de forma 
conjunta i sistemàtica. 
 
 
Exercici del dret d’accés a la informació per part dels regidors, membres d’un col·legi 
professional i interventors d’un partit polític, així com de ciutadans en general, i 
ponderació amb el dret a la protecció de dades personals 
 
Com en anys anteriors, l’APDCAT ha rebut diverses consultes relacionades amb el 
dret d’accés a la informació en poder de les administracions públiques, que pot 
contenir dades 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 en anys anteriors, cal posar 
en relació el dret a la protecció de dades de caràcter personal amb 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, independentment que 

http://www.apd.cat/�
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formin part del govern municipal o de l’oposició. La concurrència de tots dos drets fa 
necessària, especialment, l’aplicació dels 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 consistori, és necessari per al desenvolupament de les funcions 
que el marc normatiu els atribueix en cada cas. 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 la possibilitat d’obtenir un llistat amb el domicili dels treballadors 
d’una empresa adjudicatària d’una obra, finançada amb el fons especial creat per 
l’Estat per a la dinamització de l’economia i l’ocupació. En aquests casos, i partint 
sempre del pressupòsit que l’ajuntament disposi d’aquesta informació, s’ha 
considerat que els regidors dels ajuntaments poden accedir-hi, sempre i quan 
l’accés es faci per a l’exercici de les seves funcions de control i amb ple respecte 
dels principis de qualitat de les dades i del deure de secret (Dictàmens 24/2010 i 
29/2010). 
 
Un altre cas es refereix a l’accés d’un regidor a un informe sobre la situació dels 
impostos municipals a nom d’altres regidors –en concret, a informació sobre els 
impostos que s’han pagat- i a informació sobre possibles impagaments. S’ha 
considerat que aquesta informació està directament relacionada amb la gestió que el 
mateix ajuntament fa dels tributs municipals i, conseqüentment, relacionada amb les 
funcions pròpies del regidor, ja sigui per a l’exercici d’una funció general de control 
de les activitats del consistori en relació amb els tributs locals, ja sigui per a l’exercici 
d’una funció específica de gestió que, com a regidor, pugui tenir atribuïda. Tot això, 
sens perjudici de l’aplicació del principi de finalitat (art. 4 LOPD) i del deure de 
reserva respecte les informacions a què hagi tingut accés per raó del seu càrrec 
(Dictamen 22/2010). 
 
En un altre cas d’accés similar, però referit a deutes contrets pels regidors que 
podrien ser causa d’inelegibilitat o bé, de posterior incompatibilitat, s’ha considerat 
que, sempre que aquests deutes s’hagin contret amb la mateixa corporació local, 
l’accés a aquesta informació resulta ajustat a la normativa de protecció de dades. Si 
es tracta, però, d’altres tipus de deutes no relacionats amb l’ajuntament, cal requerir 
el consentiment del titular, a manca d’una norma amb rang legal que hi doni 
cobertura suficient (Dictamen 5/2010). 
 
Sovint, per tal de decidir sobre la legitimitat o no d’un accés en concret, s’ha posat 
especial èmfasi en el principi de qualitat de les dades. Així ocorre en un cas en què 
un regidor sol·licita accedir a la informació obrant en unes diligències prèvies d’una 
causa penal, instruïda per un jutjat d’instrucció. A banda dels supòsits de denegació 
motivada d’accés previstos en la normativa, s’ha considerat que l’existència de 
secret sumarial impossibilita l’accés del regidor a la informació. Només quan 
l’ajuntament és part en la causa i l’accés es produeix en el marc d’una finalitat 
legítima, com el desenvolupament de funcions legalment atribuïdes al regidor 
vinculades amb el procés penal, es pot admetre aquest accés (Dictamen 21/2010). 
 
També s’ha considerat que el simple interès d’un regidor a conèixer el volum 
d’entrada d’un determinat tipus d’escrits o el temps de resposta a aquests, per tal de 
dur a terme la seva actuació de control de l’equip de govern, pot actuar com a 
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circumstància que n’habilita l’accés. S’ha tingut en compte que, entre les dades que 
consten al registre d’entrada i sortida de documents, no hi figuren dades que, a 
priori, requereixin un especial nivell de protecció (Dictamen 38/2010). 
 
En un altre cas, el reconeixement del dret d’accés per conèixer les retribucions de 
terceres persones, en aquest cas treballadors d’un col·legi professional, es fa envers 
els membres de la Junta general del col·legi per tal que puguin exercir les funcions 
de control que tenen atribuïdes (Dictamen 7/2010). 
 
Altres vegades són els ciutadans els qui al·leguen el dret d’accés a una informació 
determinada, com ara la inclosa en expedients urbanístics o ambientals. La resolució 
d’aquestes sol·licituds requereix examinar, abans d’atorgar l’accés, la tipologia de les 
dades, la finalitat per a la qual es tracten i el règim de protecció aplicable. Com a 
norma general, s’ha tingut en compte que les dades relatives al nom, cognoms o 
adreça no es poden considerar dades reservades de la vida de les persones, 
relatives a una esfera íntima, àmbit propi i reservat del coneixement dels altres. 
D’altra banda, si la finalitat perseguida es pot assolir sense facilitar dades personals, 
convé anonimitzar la documentació obrant a l’expedient (Dictàmens 15/2010, 
27/2010 i 41/2010). 
 
En consultes d’aquesta índole, s’han de tenir en compte, especialment, les previsions 
de la Llei 30/1992. Per exemple, s’ha recordat que l’accés a dades personals d’un 
procediment administratiu en curs requereix tenir la condició de persona interessada 
(articles 31 i 35.a)). També s’ha recordat que, si l’expedient administratiu correspon a 
un procediment administratiu finalitzat, la comunicació pot quedar 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. 
 
Un cas especialment rellevant analitzat enguany és l’exercici del dret d’accés a la 
informació continguda en els llistats de les preinscripcions escolars, per part dels 
pares dels alumnes que han resultat exclosos en el procés de matriculació d’un 
centre escolar sostingut amb fons públics. En aquest cas concret, s’ha considerat 
que, en la mesura que els pares són part interessada en el procediment, poden 
accedir a les dades relatives a nom, cognoms i empadronament dels alumnes 
admesos, atès que aquestes dades no gaudeixen de la consideració de dades 
íntimes. No es pot, per contra, facilitar l’accés a altres dades que figuren en 
l’expedient i que sí que tenen consideració d’especialment protegides, com ara les 
relatives a malalties o necessitats educatives especials (Dictamen 31/2010). 
 
En un altre cas, l’APDCAT ha analitzat l’accés d’uns investigadors a determinats 
arxius que contenen dades personals. S’hi permet l’accés si s’acredita la condició 
d’investigador i la naturalesa de l’estudi a realitzar, amb justificació de la finalitat 
històrica, científica o cultural rellevant, i sempre que quedi degudament garantida la 
intimitat de les persones físiques vives afectades. En particular, en aquest cas 
l’APDCAT ha recomanat la signatura de clàusules de confidencialitat (Dictamen 
42/2010). 
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Consultes sobre el règim aplicable a la comunicació o la cessió de dades personals 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 que 
contingui dades personals, que cal interpretar, com s’ha dit, en connexió amb el dret 
de protecció de dades personals, es continuen plantejant consultes relatives a 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 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’APDCAT més d’una vegada, acomplir la resta 
d’obligacions previstes a la LOPD. Particularment, s’ha recordat 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, Dictàmens 
47/2010, 43/2010 i 45/2010). 
 
En un cas concret, s’ha examinat què succeeix quan un òrgan requereix accedir a les 
dades contingudes en el Catàleg de dades i documents electrònics, i obté com a 
resposta una “verificació negativa” de la informació. En aquest cas, igual com quan 
es modifica la informació inicial o s’afegeix qualsevol dada complementària, s’ha 
considerat que es produeix una cessió, si bé de les previsions de la LOPD en relació 
amb la normativa de procediment administratiu es desprèn que hi ha suficient 
cobertura per cedir-les sense el consentiment de la persona afectada (Dictamen 
26/2010). 
 
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, s’ha considerat que la comunicació de 
dades de les persones abonades al servei d’abastament d’aigua des del padró a 
l’empresa subministradora, per tal que aquesta gestioni el cobrament de la taxa pel 
servei, només és possible si es compta amb el consentiment de les persones 
afectades o si l’empresa es configura com un encarregat del tractament. Si la dada 
es cedeix des del fitxer corresponent a l’IBI, perquè gestioni el cobrament d’ingressos 
de naturalesa tributària, l’ajuntament ho pot fer si ha establert un contracte d’encàrrec 
del tractament amb l’empresa concessionària (Dictamen 37/2010). 
 
En diverses ocasions, l’examen concret de les comunicacions de dades ha portat  
l’APDCAT a analitzar la figura de l’encarregat del tractament (article 12 de la LOPD). 
En concret, se n’ha examinat la configuració i els fluxos informatius que hi pot haver 
entre el responsable i l’encarregat. En aquests casos, l’APDCAT recorda la necessitat 
que es clarifiquin les obligacions de tots dos intervinents (responsable i encarregat), a 
través del contracte pertinent. També s’ha recordat la previsió de la disposició 
addicional 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 un ajuntament pot accedir a tota la informació 
personal que hagi tractat una empresa en la prestació d’un servei municipal. S’ha 
considerat que, atesa la inexistència d’un contracte d’encarregat, la comunicació de 
les dades personals des dels fitxers privats de l’empresa a l’ajuntament pot trobar 
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habilitació en l’article 11.2.c de la LOPD. És a dir, si les persones que han contractat 
el servei municipal amb l’empresa coneixen, en el moment de sol·licitar la prestació 
del servei, que les seves dades personals es recullen per a la prestació d’un servei 
municipal, i aquesta comunicació és necessària per poder desenvolupar, complir i 
controlar la relació jurídica que l’empresa manté amb ells i que han acceptat 
lliurement, la comunicació de dades a l’ajuntament està habilitada per la mateixa 
LOPD (Dictamen 23/2010). 
 
En un altre cas, s’ha plantejat la possibilitat que un ajuntament actualitzi determinada 
informació relativa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), a requeriment de 
l’Administració que gestiona un registre d’empreses licitadores. L’Autoritat ha entès 
que, tenint en compte la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, i la normativa tributària, en aquest cas la cessió de 
dades personals de l’ajuntament a aquesta Administració requereix el consentiment 
de les persones interessades. A més, ha considerat que aquest supòsit no és un 
encàrrec del tractament, atès que l’ajuntament no tracta la informació sol·licitada “per 
compte” de l’Administració autonòmica, sinó com a responsable (Dictamen 50/2010).  
 
En un altre cas, s’ha examinat quin dels dos intervinents en el tractament de les 
dades personals per prestar un servei municipal de dansa s’erigia com el 
responsable del seu tractament. S’ha considerat que, atesa la manca de 
formalització d’un contracte d’encarregat del tractament, la responsabilitat de la 
informació recollida amb motiu de la prestació del servei corresponia tant a 
l’ajuntament, titular del servei, com a l’entitat prestadora d’aquest i, per tant, les 
comunicacions de les dades entre ells han de regir-se per l’article 11 de la LOPD 
(Dictamen 28/2010). 
 
Encara en relació amb la figura de l’encarregat del tractament, en un altre cas s’ha 
considerat que resulta insuficient, als efectes de formalitzar l’encàrrec, la substitució 
del contracte previst en l’article 12 de la LOPD per altres tipus d’instruccions i ordres 
donades pel responsable a l’ens instrumental, atès que no s’ajusten a les exigències 
del règim previst a la LOPD per a la figura de l’encarregat del tractament, que exigeix 
un acord de voluntats (Dictamen 17/2010). 
 
En d’altres ocasions, la figura de l’encarregat del tractament s’ha analitzat de manera 
conjunta amb la normativa aplicable al Cadastre immobiliari. En un cas concret, s’ha 
considerat que, en la mesura que a una empresa que desenvolupa activitats 
destinades al subministrament d’energia elèctrica se li reconeix un dret de 
transcendència real com és la servitud de pas, aquesta empresa té un accés legítim 
a les dades protegides del Cadastre. Basant-se en això, es pot articular l’accés d’una 
altra empresa que fa tasques de manteniment, si bé cal formalitzar-ho a través d’un 
encàrrec del tractament (Dictamen 13/2010). També en el cas d’empreses 
contractistes de l’Administració (Dictamen 14/2010). 
 
Deixant de banda la figura de l’encarregat del tractament, però encara en relació 
amb el Cadastre immobiliari, s’ha plantejat també si un organisme autònom d’una 
diputació provincial pot accedir a les dades personals dels obligats tributaris que 
consten en el Cadastre, per tal d’actualitzar-les. Atès que l’accés resulta necessari 
per exercir les funcions públiques que l’organisme té assignades, s’ha considerat 
que la comunicació troba legitimació en la Llei del Cadastre, sense que calgui el 



41 

consentiment de les persones titulars. Aquest accés, però, està limitat pels principis 
de competència, idoneïtat, proporcionalitat i qualitat de les dades. En una altra 
consulta, en aquest cas, però, sobre l’accés a les dades cadastrals protegides dels 
titulars de les finques d’un municipi veí, per tal de dur a terme treballs de neteja per a 
la prevenció d’incendis forestals, l’APDCAT ha recordat que, quan es tracta d’una 
administració pública, una petició d’informació d’aquest tipus s’ha de dirigir, amb 
caràcter general, a la direcció general o a les gerències o subgerències del Cadastre 
Immobiliari (Dictàmens 2/2010 i 46/2010). 
 
S’ha presentat també una consulta d’un ajuntament que manifestava la impossibilitat 
de localitzar les persones propietàries d’animals de companyia, quan els han 
abandonat, tot i l’obligació legal de censar-los. En concret, es plantejava la 
possibilitat que els veterinaris poguessin comunicar les dades identificatives dels 
animals al consistori. En aquest cas, s’han considerat dades personals les que 
identifiquen les persones propietàries o posseïdores dels animals, així com les 
corresponents a l’animal que, indirectament, podrien fer identificable el seu propietari 
o posseïdor, com ara el lloc de residència de l’animal. Pel que fa a la cessió, s’ha 
considerat que la normativa l’habilita, previ requeriment de l’Administració, respecte 
dels animals que vacunin o tractin amb caràcter obligatori. En la resta de casos, cal 
comptar amb el consentiment de les persones afectades o la corresponent 
habilitació legal (Dictamen19/2010). 
 
Pel que fa a les comunicacions de dades personals que es produeixen des del Padró 
municipal d’habitants, enguany cal destacar la consulta plantejada per una 
Administració en relació amb la possibilitat que els ajuntaments puguin facilitar d’ofici 
a la policia dades personals del Padró, relatives a persones estrangeres que es 
troben en situació irregular. En aquest cas s’ha considerat que, tot i que l’accés de la 
Direcció General de Policia a les dades personals del Padró, per exercir les 
competències en matèria de control i permanència dels estrangers a Espanya, pot 
trobar habilitació a la disposició addicional setena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, no resulta necessari ni justificat, des del punt 
de vista de la protecció de dades, que els ajuntaments comuniquin d’ofici aquestes 
dades. En la resta de supòsits, s’ha considerat que, d’acord amb la disposició 
addicional cinquena de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats 
dels estrangers a Espanya i la seva integració social, les administracions competents 
poden obtenir les dades del Padró que resultin necessàries per a la tramitació dels 
procediments previstos en aquesta llei a través de les dades del Padró de què 
disposa l’Institut Nacional d’Estadística. En qualsevol cas, l’Autoritat ha assenyalat 
també que, malgrat tot això, considera convenient intentar cercar una solució que 
permeti compatibilitzar en millor mesura la implementació de polítiques efectives de 
control de la permanència de les persones estrangeres a Espanya amb el contingut 
essencial del dret fonamental a la protecció de dades personals (Dictamen 10/2010). 
 
En un altre cas relacionat amb les cessions de dades del Padró, s’ha plantejat si un 
ajuntament pot comunicar les dades personals de l’històric del seu Padró a dues 
entitats municipals descentralitzades que, en anys anteriors, van pertànyer al seu 
terme municipal. S’ha considerat que la cessió, sense consentiment de les persones 
afectades, és possible en la mesura que té lloc per exercir la competència que 
aquestes entitats, subrogades en la posició del municipi, tenen atribuïda en matèria 
de relacions institucionals vinculades a una finalitat històrica; en aquest cas, el 
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coneixement del domicili resulta rellevant per poder identificar el col·lectiu de 
persones que hi residien durant un període de temps concret (Dictamen 48/2010). 
 
D’altra banda, s’ha presentat una consulta d’un consell comarcal, que plantejava si 
podia denegar o facilitar l’accés d’un ajuntament a les dades personals dels 
ciutadans beneficiaris de les subvencions que no són objecte de publicació en el 
diari oficial corresponent. S’ha considerat necessari recordar que, per aplicació del 
principi de qualitat de les dades, la cessió ha de limitar-se a les dades necessàries 
per al pagament de les subvencions i, si escau, les necessàries per donar 
compliment a les funcions de fiscalització que preveu la normativa aplicable. Així 
mateix, en aquest cas s’ha recomanat específicament que es protocol·litzi l’intercanvi 
de dades dels afectats entre ambdues administracions públiques (Dictamen 8/2010). 
 
Encara relacionada amb la concessió de subvencions, beques i ajuts, s’ha plantejat 
una consulta sobre la possible comunicació de dades personals d’un patronat amb 
destinació al territori d’altres països, fora del marc de la Unió Europea i de l’Espai 
Econòmic Europeu. En aquest cas, que constitueix una transferència internacional de 
dades, s’ha considerat que si hi ha consentiment previ i inequívoc del titular de les 
dades o, si escau, si la transferència internacional de dades és necessària per a la 
consecució de contractes entre el patronat i el titular de les dades, o bé entre el 
patronat i tercers, la comunicació d’aquestes dades pot produir-se sense requerir 
autorització prèvia a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Dictamen 16/2010).  
 
En una altra consulta, un ciutadà afiliat a un sindicat ha plantejat a l’APDCAT si té dret a 
accedir a un determinat fitxer d’una administració pública, per tal de conèixer la 
distribució de les hores sindicals entre els afiliats que en gaudeixen. Atès que les 
normes sectorials aplicables no preveuen expressament aquest accés per part d’un 
afiliat sindical, s’ha considerat suficient la comunicació de la informació de manera 
anonimitzada (Dictamen 1/2010). 
 
A banda d’això, l’APDCAT ha posat també de manifest en diferents dictàmens que si el 
cedent i el cessionari formen part de l’administració pública autonòmica, 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 
 
Pel que fa al tractament de dades que la LOPD qualifica d’especialment protegides, 
entre altres, les dades de salut, sovint es planteja quin és el tractament més correcte. 
S’ha plantejat, per exemple, una consulta en què un hospital fa referència a diversos 
dubtes que generen les peticions d’informació relativa a pacients atesos en aquest 
hospital per l’Agència de Salut Pública. En el marc de funcions eminentment 
epidemiològiques i estadístiques, s’ha considerat que la comunicació es troba 
habilitada per la normativa sectorial, però requereix l’anonimització de les dades.  
Això, sens perjudici d’altres supòsits en què la normativa pugui atorgar al cessionari 
funcions emmarcables en la prestació d’assistència sanitària, o bé que es compti 
amb el consentiment dels pacients. En un cas concret en què l’elaboració d’un estudi 
epidemiològic i estadístic requereix que l’administració cessionària de les dades 
presti suport tècnic a l’administració cedent, i aquest suport comporta l’accés a 
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dades de salut, l’Autoritat ha considerat necessari que es formalitzi la prestació del 
suport tècnic per mitjà del contracte d’encàrrec del tractament (Dictàmens 9/2010 i 
18/2010). 
 
D’altra banda, en relació amb una altra comunicació de dades relacionades amb 
malalties de declaració obligatòria, la comunicació d’aquestes dades s’ha considerat 
legítima, ja sigui identificant el pacient -mitjançant declaració individualitzada i 
declaració urgent- o bé de forma anonimitzada -mitjançant declaracions numèriques-, 
sempre i quan es faci d’acord amb el marc normatiu aplicable. En aquests casos, es 
recorda que els cessionaris tenen l’obligació de concretar o justificar suficientment la 
finalitat determinada, explícita i legítima que concorre en cada cas, com també 
l’habilitació legal de la cessió (Dictamen 18/2010). 
 
Quan la cessió de les dades de salut té lloc entre diverses empreses prestadores del 
servei de prevenció de riscos laborals aliè, s’ha considerat que la comunicació només 
és possible amb el consentiment exprés i inequívoc de la persona afectada. D’altra 
banda, s’ha fet avinent que l’existència d’un encàrrec del tractament permet al 
responsable poder dictar instruccions a l’empresa que realitza el servei de prevenció 
aliè, perquè lliuri la informació a un nou encarregat del tractament (Dictamen 
51/2010). 
 
També s’ha analitzat l’abast de l’exercici del dret d’oposició en el marc de la Història 
Clínica Compartida. S’ha considerat que el seu exercici té plena cabuda i es pot 
traduir en una limitació de determinats accessos que portarien a modular un 
determinat tractament de la informació. Atès que el plantejament casuístic de l’article 
6.4 de la LOPD no permet elaborar una llista tancada de quines són les 
circumstàncies personals que habilitarien exercir-lo, s’ha considerat el criteri mèdic 
com a element determinant per avaluar la pertinença de donar curs a la sol·licitud 
d’oposició d’un pacient (Dictamen 40/2010). 
 
 
Tractament de dades personals de treballadors i funcionaris, sobretot les cessions 
de dades que poden tenir lloc 

En relació amb el tractament de les dades dels treballadors o dels funcionaris que pot 
fer l’administració pública a la qual presten els seus serveis, sovint es plantegen dubtes 
sobre els límits i les exigències que implica la LOPD. 

A tall d’exemple, un consorci va consultar quins camps es poden incloure en la relació 
de llocs de treball, a l’hora de publicar-la. Atès que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
preveu les dades que obligatòriament ha de contenir una relació de llocs de treball, la 
publicació de dades personals com ara els noms i cognoms dels treballadors excediria 
de la finalitat amb la qual es publica aquest instrument. L’APDCAT insisteix a recordar 
que les retribucions i els complements van associats a un lloc de treball i no al 
treballador que l’ocupa, així com que aquest instrument té caràcter estructural i es 
modifica quan l’estructura de l’organització pateix algun canvi, sense que siguin 
motivats per un canvi en la persona que ocupa un determinat lloc de treball. Per tot 
plegat, la seva publicació amb dades personals dels treballadors només seria possible 
prèvia habilitació legal o consentiment del personal afectat (Dictamen 11/2010). 
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Òbviament, com es va posar de manifest en un altre cas, la publicació de la relació de 
llocs de treball pot permetre deduir determinada informació sobre la persona que 
ocupa un determinat lloc. Aquesta seria una conseqüència del principi de publicitat, 
atès que tant la publicació de la relació de llocs de treball com la dels nomenaments es 
preveu en una norma amb rang de llei (Dictamen 34/2010).  

En un altre cas similar, l’associació de concessionaris d’un mercat municipal exigia 
conèixer la nòmina del coordinador d’aquest mercat. En aquest cas, s’ha considerat 
que l’associació pot arribar a conèixer determinats conceptes retributius (com el sou 
base, el complement específic i de destinació) que corresponen al lloc d’un empleat 
públic, ja que l’ordenament jurídic vigent en preveu la publicitat, però no així la nòmina 
concreta del treballador, tret que compti amb el seu consentiment. L’APDCAT ha 
recordat que, si l’administració pública no ha publicat aquesta informació, l’associació 
pot sol·licitar accedir a la informació que té caràcter de pública en virtut del dret 
d’accés a arxius i registres administratius (Dictamen 30/2010). 

En un altre cas, la comunicació a la Intervenció General de la Generalitat de dades de 
caràcter personal incloses en contractes laborals del personal d’un consorci dependent 
de la Generalitat, i el lliurament d’una còpia dels contractes necessaris per a 
l’elaboració de l’auditoria, troba habilitació a l’article 11.2.a) de la LOPD, en relació amb 
les previsions de la Llei de finances públiques de Catalunya, pel que fa a la realització 
de l’auditoria financera i de regularitat (Dictamen 47/2010). 

Relacionat encara amb les dades personals dels empleats públics, s’ha plantejat a 
l’APDCAT si és possible donar difusió, en el tauler de les dependències policials, a un 
llistat comprès per les dades relatives al número d’identificació personal dels 
membres d’un cos policial i el còmput d’hores extraordinàries fetes o pendents de 
compensació, per tal de controlar-ne la correcta adjudicació. En aquest cas, s’ha 
considerat legítima la publicitat d’aquestes dades si es fa de manera dissociada, 
publicant el llistat únicament amb les hores extraordinàries juntament amb un codi 
numèric assignat aleatòriament a cada policia, el qual ha de mantenir-se en cada 
publicació per permetre el control de les hores assignades (Dictamen 39/2010).  

 
Consultes sobre l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 
sobre el contingut i l’aplicació de diverses obligacions, drets i principis de la LOPD 
 
L’APDCAT també ha tingut ocasió d’analitzar els avantatges, desavantatges i riscos 
inherents als sistemes de votació electrònica, tant dels sistemes presencials com els 
de vot electrònic remot. S’ha considerat que la seva implantació no resulta contrària al 
dret a la protecció de dades, si bé, pel que fa al vot remot, se’n recomana una 
utilització especialment prudent, atès que la tècnica emprada no permet assegurar 
suficientment la seguretat d’aquest sistema (Dictamen 3/2010). 
 
També en matèria electoral s’ha plantejat l’exercici del dret d’accés dels interventors 
dels partits polítics a les meses electorals a una còpia del cens electoral. L’anàlisi de 
la consulta va posar de manifest que, si bé tenen dret a obtenir i emprar les llistes 
d’acord amb la Llei orgànica del règim electoral general, mai es pot emprar per 
controlar les persones que no han acudit a exercir el dret de vot i demanar-los que 
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vagin a votar, atès que aquesta actuació afectaria clarament la privacitat de les 
persones (Dictamen  20/2010). 
 
Es continuen plantejant consultes puntuals sobre l’àmbit d’actuació de l’APDCAT, per 
exemple en relació amb 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 
societat mercantil, la titularitat de la qual pertany a un ajuntament que n’és el soci 
únic, s’ha considerat que el control correspon a l’APDCAT i, conseqüentment, la 
inscripció s’ha de fer al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. En relació amb 
determinats fitxers d’uns col·legis professionals s’ha recordat que, amb 
independència de si els fitxers són de titularitat pública o privada, s’han d’inscriure 
únicament en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, que trasllada la 
inscripció al Registre General de Protecció de Dades (Dictàmens 4/2010, 43/2010 i 
45/2010). D’altra banda, en un altre cas s’ha considerat que el Registre de Protecció 
de Dades de Catalunya és competent per inscriure els biobancs creats, d’acord amb 
el procediment específic establert a la Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca 
biomèdica, i la normativa que la desplegui, per les entitats incloses a l’àmbit 
d’actuació de l’APDCAT sense necessitat de crear un fitxer específic mitjançant una 
disposició de caràcter general (Dictamen 52/2010).  
 
L’APDCAT ha rebut també diverses consultes sobre diferents aspectes relacionats 
amb l’aplicació de la LOPD. En un cas, s’ha plantejat quin és el termini de 
conservació que s’ha d’aplicar a la documentació relativa a les auditories. S’ha 
considerat que, com a mínim, s’ha de conservar per un període de tres anys, o bé fins 
que es faci l’auditoria de seguretat següent, si aquesta no s’ha dut a terme dins del 
termini de dos anys exigible. D’altra banda, l’APDCAT ha recordat que és possible 
que la documentació s’hagi de conservar per un termini més ampli, als efectes de 
disposar d’una informació completa que permeti avaluar l’evolució de les mesures de 
seguretat aplicades, així com als efectes de disposar d’elements probatoris del 
compliment de la normativa de protecció de dades, mentre no hagin prescrit les 
possibles responsabilitats ocasionades amb el tractament de les dades (Dictamen 
12/2010). 
 
Relacionat amb la conservació, però en aquest cas d’imatges, l’APDCAT ha recordat 
que, quan es capten i s’enregistren amb fins de videovigilància, les imatges només 
s’han de conservar pel període de temps que sigui estrictament necessari per donar 
compliment a la finalitat perseguida amb la seva recollida i recomana, amb caràcter 
general, no excedir el termini màxim d’un mes per cancel·lar-les. Alhora, s’ha fet 
avinent que la cancel·lació comportarà el bloqueig de totes les imatges captades, 
llevat de les que s’hagin d’emprar per depurar possibles responsabilitats nascudes 
del seu tractament (Dictamen 53/2010).  
 
En un altre cas, s’ha plantejat com s’ha d’actuar en el cas que els familiars d’una 
persona morta vulguin accedir al compte de correu electrònic facilitat per una 
corporació de dret públic al difunt, on poden constar-hi dades sotmeses a secret 
professional. S’ha recomanat que, a manca de cap previsió sobre el destí de les 
dades, les persones implicades designin una persona, sotmesa al secret professional 
i sota un compromís de confidencialitat, per tal que separi la informació que forma 
part de l’activitat professional del difunt, que ha de lliurar-se al despatx professional, 
de la resta de la informació, que ha de lliurar-se als hereus. Com a alternativa, s’ha 
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recomanat retornar a les persones remitents els correus des del darrer accés al 
compte de correu (Dictamen 35/2010). 
 
També s’ha plantejat un altre cas relacionat amb la gestió i la tramitació de la 
correspondència, en què s’ha considerat adequada a la protecció de dades l’opció 
proposada per l’entitat consultant, consistent a no obrir el correu adreçat a l’alcalde, 
als regidors o als grups municipals, per després deixar-lo a la bústia corresponent i 
que sigui el mateix destinatari qui, en cas que el document tingui relació amb les 
actuacions de competència municipal, el trameti a qui correspongui per registrar-lo 
(Dictamen  36/2010). 
 
L’APDCAT ha analitzat també les obligacions que la normativa de protecció de dades 
imposa al responsable del fitxer, per vetllar que el tractament d’informació personal 
realitzat a través dels accessos a una plataforma d’intercanvi d’informació entre 
administracions púbiques sigui respectuós amb la LOPD. S’ha considerat, en aquest 
cas, que la no necessitat de consentiment per accedir a determinades dades, 
relacionades amb l’exercici de les funcions atribuïdes a un òrgan, és irrellevant als 
efectes d’excloure aquest òrgan de possibles auditories o altres mitjans de control 
que l’administració consultant estableixi en relació amb la plataforma en tant que 
responsable (Dictamen 49/2010). 
 
 
Consultes sobre la possibilitat de difondre determinada informació personal 
 
Com en anys anteriors, es continuen rebent consultes relatives a la possible 
publicació o difusió d’informacions personals, difusió que s’ha d’analitzar amb 
atenció, sobretot quan es refereix a dades que són especialment sensibles i poden 
afectar la intimitat. 
 
S’ha analitzat la difusió d’informació sensible relativa a qualsevol persona víctima de 
la Guerra Civil o represaliada durant el franquisme, així com de terceres persones 
relacionades. En aquest cas, atès que la normativa vigent no conté una habilitació 
legal legitimadora de la seva difusió de manera generalitzada, s’ha considerat 
necessari comptar amb el consentiment de les persones físiques afectades. En un 
altre cas, en què la intenció era publicar l’adreça particular dels col·legiats d’un 
col·legi professional, també s’ha considerat que la normativa vigent no conté 
habilitació legal suficient per difondre-la (Dictàmens 33/2010 i 32/2010). 
 
Com en anys anteriors, l’APDCAT ha rebut consultes sobre la publicació d’actes de 
sessions d’òrgans col·legiats a través d’Internet. Cal fer menció en aquest sentit de 
l’aprovació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics del sector 
públic de Catalunya, que en el seu article 10.2 ha introduït un mandat de publicació 
de les actes del ple dels ens locals, tenint en compte els principis i les garanties de la 
normativa de protecció de dades i la de la protecció del dret a l’honor i la intimitat. 
Aquesta norma habilita per a la inclusió de dades personals sobre els assumptes 
debatuts al ple. Es tracta sens dubte d’una novetat significativa, que incideix sobre 
dictàmens anteriors emesos per aquesta Autoritat i que comportarà una nova 
interpretació, respectuosa amb el contingut essencial del dret a la protecció de 
dades personals. En un cas examinat de difusió de les imatges de les sessions del 
ple, s’ha considerat que la difusió de les sessions que tenen caràcter públic o de les 
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parts que tenen aquest caràcter, està habilitada per les previsions establertes a 
l’article 156 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. En 
aquest cas però, atès que el mitjà emprat era el canal Youtube, s’ha fet avinent que, 
si bé el seu ús facilita la difusió de les imatges arreu del món, la finalitat de la difusió 
és la participació de la comunitat local i, per tant, d’acord amb el principi de 
proporcionalitat, podria resultar més adequat difondre les imatges a través del web 
municipal (Dictamen 6/2010). 
 
 
3.2.1.3. Grup de coordinació d’assessories jurídiques 
 
Com a conseqüència dels acords adoptats l’any 2007 a la reunió de directors de les 
autoritats 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 autoritats de protecció de dades de l’Estat 
espanyol: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’Agència de Protecció de 
Dades de la Comunitat de Madrid, l’Agència Basca de Protecció de Dades i l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades.  
 
Durant l’any 2010 s’han fet dues reunions de coordinació per videoconferència, en 
què s’han tractat qüestions diverses en matèria de protecció de dades que, per la 
seva complexitat o pel seu caràcter novedós, requereixen una anàlisi coordinada de 
les diferents assessories. En concret, cal destacar que s’han tractat qüestions com 
ara la responsabilitat dels fitxers de les universitats, la interceptació d’escoltes 
telefòniques, el dret de rectificació per canvi de sexe, el dret d’accés a la informació 
per part de regidors municipals, la comunicació de les sancions imposades per 
col·legis professionals, el tractament de dades especialment protegides d’adscripció 
política de candidats i electes, l’accés a dades contingudes en arxius històrics o 
aspectes relacionats amb la videovigilància. 
 
Com en anys anteriors, l’experiència acumulada durant aquest any confirma la 
valoració positiva que s’havia fet d’aquesta iniciativa, en la mesura que 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 
autoritats de protecció de dades de l’Estat. 
 
 
3.2.1.4. Representació i defensa de l’APDCAT i recursos administratius 
 
Una altra de les funcions que duu a terme l’Assessoria Jurídica és la representació i la 
defensa de l’Autoritat davant els òrgans jurisdiccionals. Per a aquesta funció, es 
compta amb la col·laboració del Servei de Notificacions del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat. 
 
L’any 2010 han tingut entrada sis recursos contenciosos contra resolucions de 
l’APDCAT, cinc de les quals relatives a sengles declaracions d’infracció 
d’administracions públiques i una referida a una resolució d’arxiu d’una denúncia.  
 
Així mateix, s’han obtingut onze pronunciaments judicials, deu dels quals han estat 
favorables i un desfavorable (pendent de resolució del recurs d’apel·lació).  
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D’aquestes sentències, cal destacar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 16 de setembre de 2010, que avala les sancions imposades per 
l’APDCAT en relació amb la recollida de dades per a l’oferiment de serveis sexuals a 
la via pública. També tres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
de 7 de maig, 1 d’octubre i 4 de novembre, que revoquen, per concórrer motius 
d’inadmissió, tres sentències anteriors de jutjats contenciosos administratius en 
relació amb declaracions d’infracció efectuades respecte tres hospitals de la xarxa 
pública que havien utilitzat, sense anonimitzar, dades d’històries clíniques per fer un 
estudi lingüístic. Precisament sobre aquesta qüestió, una sentència del jutjat 
contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona, de 14 d’octubre de 2010, ha avalat 
també la declaració d’infracció feta per l’APDCAT respecte d’un altre centre 
hospitalari. 
 
D’altra banda, destacar també dues sentències, de 23 de setembre i 26 de 
novembre, dictades ambdues pel jutjat contenciós de Barcelona núm. 1, que avalen 
les declaracions d’infracció de l’APDCAT en relació amb supòsits d’incompliment del 
deure de secret, en el primer cas per haver-se publicat en un blog una carta 
adreçada a un regidor municipal sense el seu consentiment, i en el segon cas perquè 
un funcionari municipal havia donat accés a terceres persones a dades contingudes 
en una aplicació per a la gestió de sancions de trànsit. 
 
Pel que fa als recursos administratius, se n’han presentat davant l’APDCAT un total de 
17. D’aquests, 2 s’han interposat davant resolucions d’arxiu de procediments 
sancionadors, 8 davant resolucions sancionadores i 7 davant resolucions en matèria 
de tutela de drets. Dels 17 recursos, 13 s’han desestimat, 1 s’ha estimat, 2 s’han 
estimat parcialment i 1 no s’ha admès. 
 
 
3.2.1.5. Elaboració de projectes de disposicions 
 
Durant l’any 2010 s’han elaborat diversos projectes de disposicions de diferent 
naturalesa: d’una banda, s’ha aprovat la Recomanació 1/2010, de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades, sobre l’encarregat del tractament en la prestació de serveis 
per compte d’entitats del sector públic de Catalunya; en segon lloc, s’ha elaborat la 
Recomanació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública, 
que és en la seva fase final de tramitació, tot i que aquest projecte no s’ha pogut 
aprovar durant l’any 2010; en tercer lloc, s’ha elaborat i aprovat la Resolució de 2 de 
novembre de 2010, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; finalment, s’ha participat en la 
tramitació del Projecte de llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  
 
 
Recomanació 1/2010, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre 
l’encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d’entitats del sector 
públic de Catalunya  
 
Aquesta Recomanació té com a objectiu oferir un marc adequat per tal de 
compatibilitzar les exigències derivades de la normativa de protecció de dades amb 
la necessitat d’externalització de determinats serveis o, si escau, la col·laboració 
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interadministrativa en determinats àmbits, de manera que es garanteixi en tot moment 
l’autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les dades tractades, a fi d’evitar-ne 
l’alteració, la pèrdua, el tractament o l‘accés no autoritzat. 
 
Atesa la seva naturalesa, aquesta recomanació no pretén innovar l’ordenament 
jurídic, sinó oferir el marc aplicable, des del punt de vista de la normativa de 
protecció de dades, al creixent fenomen de l’externalització de determinats serveis 
per part de les administracions públiques, oferint recomanacions sobre bones 
pràctiques i models de clàusules que es poden tenir en compte en el moment 
d’externalitzar aquests serveis.  
 
La normativa de protecció de dades preveu, amb la denominació d’encarregat del 
tractament, una figura que permet el tractament de dades per compte del 
responsable del fitxer o del tractament i que aquest darrer conservi el control efectiu 
sobre el tractament. D’aquesta manera, es garanteix la continuïtat del servei, amb 
independència que totes o algunes de les tasques materials que impliqui el 
tractament les dugui a terme una altra persona o entitat. En aquests supòsits, 
l’ordenament manté el règim de creació, notificació i responsabilitat que 
correspondria al responsable del fitxer, alhora que flexibilitza el règim de comunicació 
de dades previst a la LOPD.  
 
Això és especialment rellevant en l’àmbit de la contractació pública, on l’aplicabilitat 
d’aquesta figura deriva no només de la normativa de protecció de dades, sinó que 
està prevista expressament a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, en la seva disposició addicional trenta-unena. En el cas de Catalunya, 
de fet, la Recomanació 1/2005, de 5 de maig, de la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, ja va establir unes primeres 
recomanacions i un model de clàusules a tenir en compte en el procediment de 
contractació, en aquells contractes que, pel seu objecte, puguin comportar el 
tractament de dades personals. Aquest document ha estat tingut en compte, com a 
antecedent, en el moment d’elaborar la Recomanació, com també les observacions i 
aportacions que ha fet la Junta Consultiva de Contractació Administrativa durant la 
seva tramitació.  
 
En la Recomanació es recullen els requisits, el règim jurídic, els efectes i les mesures 
de seguretat aplicables que es deriven de l’existència d’un encàrrec de tractament de 
dades de caràcter personal per compte d’un tercer. S’hi recullen no solament les 
previsions de la LOPD, sinó també les derivades del que s’ha denominat l’estatut de 
l’encarregat del tractament, recollit al Capítol III del Títol II del Reglament de 
desplegament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre,  
i, especialment, les que resulten de l’esmentada disposició addicional trenta-unena 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. S’hi recullen 
també les previsions que es deriven de la resta de la regulació del règim jurídic de les 
administracions públiques catalanes. 
 
En els annexos s’ofereixen diferents models de clàusules per facilitar el compliment 
de la normativa de protecció de dades. S’hi distingeixen aquells supòsits en què les 
dades es tractin en els locals del responsable del fitxer o tractament, d’aquells altres 
en què es realitzi en els locals de l’encarregat del tractament i exclusivament amb els 
seus mitjans. Aquestes clàusules, que formen el que en aquesta Recomanació 
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s’anomena el contracte o acord d’encàrrec, poden donar lloc a un contracte específic 
o es poden incorporar al mateix contracte o en qualsevol dels documents que en 
formin part com a annexos.  
 
Es tracta, en qualsevol cas, de models orientatius que recullen les obligacions 
derivades de la normativa de protecció de dades i també altres garanties que es 
consideren recomanables per a una millor protecció del dret, però que cal ajustar a 
les circumstàncies concretes de cada contracte. 
 
 
Recomanació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública 
 
La LOPD preveu que els responsables de fitxers de titularitat pública han de crear, 
amb anterioritat a l’inici del tractament de les dades, un fitxer de dades personals, 
mitjançant una disposició de caràcter general.  
 
En aquesta Recomanació s’ha recollit el marc legal aplicable en la creació d’aquests 
fitxers, posant especial èmfasi en aquelles qüestions més rellevants o que l’APDCAT 
ha pogut detectar com a més problemàtiques a través dels informes emesos en el 
procés d’elaboració d’aquestes disposicions. En aquest sentit, cal recordar que la 
Llei 32/2010 de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, tal com 
ja preveia la Llei 5/2002, de 19 d’abril, estableix que l’APDCAT ha d’emetre informe 
preceptiu sobre els projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat 
de creació, modificació o supressió de fitxers; informe que, en el cas de les 
disposicions dels ens locals, té caràcter potestatiu. S’hi recullen, doncs, un seguit de 
qüestions detectades a partir de l’experiència de l’APDCAT en l’exercici d’aquestes 
funcions, i s’ofereixen recomanacions i exemples per tal de facilitar la tasca de 
redacció d’aquestes disposicions. Ens remetem, sobre això, a l’apartat d’aquesta 
Memòria dedicat als informes de l’Assessoria Jurídica, on es comenten amb més 
detall algunes de les qüestions tractades en aquesta Recomanació. 
 
D’altra banda, la Comissió Jurídica Assessora, a través del seu dictamen preceptiu en 
el procediment d’elaboració de les normes reglamentàries de l’Administració de la 
Generalitat, ha establert un seguit de criteris i recomanacions que també convé tenir 
en compte a l’hora d’aprovar, modificar o suprimir aquests fitxers. Per aquest motiu, 
en el procés d’elaboració de la Recomanació també s’ha comptat amb la participació 
d’aquest òrgan consultiu. 
 
L’establiment d’una regulació clara i detallada dels fitxers de dades de caràcter 
personal gestionats per les administracions públiques, i els seus organismes públics 
adscrits o dependents, implica que la informació que es transmet als ciutadans sigui 
més clara i entenedora. Així es dóna compliment a la publicitat i transparència que 
pretén aconseguir la normativa en protecció de dades personals, amb la creació, 
modificació o supressió dels fitxers per mitjà d’una disposició de caràcter general i la 
seva publicació posterior al diari oficial corresponent. 
 
A banda d’això, el procés d’elaboració dels fitxers de dades personals constitueix  
una ocasió per revisar i analitzar els sistemes d’informació de cada organització, 
analitzant les fonts d’on s’obté la informació, la legitimació per fer-ho, els usos, 
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l’existència de duplicitats i informacions no actualitzades o les condicions de 
seguretat en què es duen a terme els tractaments. 
 
La Recomanació s’estructura en quatre capítols i un annex. El capítol primer recull 
l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les definicions de determinats conceptes necessaris per 
a la correcta comprensió de la Recomanació: dada de caràcter personal, afectat o 
interessat, fitxer, fitxer de titularitat pública, fitxer de titularitat privada, responsable del 
fitxer o tractament i cessió o comunicació de dades. El capítol segon recull el procés 
de creació del fitxer, des que es planteja la necessitat de recollir dades que facin 
identificables persones físiques, ja sigui de forma directa o indirecta, fins a la 
publicació i notificació del fitxer al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. El 
capítol tercer es dedica a la modificació i supressió de fitxers: inclou aspectes 
comuns a la modificació i supressió, altres d’específics per a cadascuna d’aquestes 
figures i també dedica sengles apartats a l’escissió de fitxers i a la successió en la 
titularitat dels fitxers, inclosos diversos exemples. El capítol quart fa un recordatori 
extens del contingut que ha de tenir un fitxer, amb inclusió de supòsits específics i 
també de diversos exemples. Per últim, i mitjançant annex, s’incorpora un model de 
disposició de regulació de fitxers.   
 
Es tracta, en definitiva, d’un text que no pretén innovar l’ordenament jurídic, sinó fer 
un recordatori sistematitzat de la normativa que afecta la creació, modificació i 
supressió de fitxers, i introduir-hi recomanacions per facilitar-ne el compliment.  
 
 
Resolució de 2 de novembre de 2010, per la qual es regulen els fitxers de dades de 
caràcter personal de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
 
Mitjançant aquesta disposició s’ha creat el fitxer Publicacions, per tal de gestionar les 
comunicacions relacionades amb publicacions de l’Autoritat (butlletins, llibres, 
revistes o altres novetats del centre de documentació). També s’ha dut a terme 
mitjançant aquesta disposició la modificació del fitxer d’activitats de formació, per tal 
d’incorporar-hi les dades d’imatge i veu captades durant les activitats de formació, 
com també el fitxer de recursos humans, en què s’han incorporat com a dades la 
imatge, dades econòmicofinanceres i dades d’ocupació laboral. D’altra banda, atesa 
l’aprovació de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, s’han introduït les modificacions necessàries en tots els fitxers existents per tal 
d’adequar-los a aquesta nova norma. 
 
 
Llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  
 
Durant aquest any 2010, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 32/2010, de l’1 
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, després d’un llarg procés 
d’elaboració del projecte, iniciat a l’any 2008, i en el qual APDCAT i Consell Assessor 
de Protecció de Dades han participat, tant des d’un bon principi mitjançant 
l’elaboració d’un esborrany com durant la tramitació del projecte. 
 
Aquesta nova llei, que desplega els articles 31 i 156 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, comporta que les funcions que fins ara exercia l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades passin a ser exercides per l’Autoritat Catalana de Protecció de 



52 

dades, que se subroga en la posició d’aquella. D’altra banda, comporta un 
reforçament de la naturalesa d'administració independent d’aquesta institució, 
d'acord amb la Directiva comunitària 95/46/CEE, atès que la independència de les 
institucions que tenen encarregada la garantia del dret a la protecció de dades 
constitueix un element essencial d'aquest dret, tal com ha recordat recentment el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
 
La nova llei regula la designació del director o directora de l'Autoritat, que, d'acord 
amb l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l’ha de nomenar el Parlament. El fet de la 
designació parlamentària constitueix un tret diferencial respecte de la resta 
d’autoritats de control de l’Estat. També regula el Consell Assessor de Protecció de 
Dades, com a òrgan d'assessorament i participació dels sectors implicats. 
 
La llei aprofundeix en l’anomenat model català de protecció de dades, posant un 
especial èmfasi en els mecanismes de caràcter preventiu, com ara les avaluacions 
d'impacte sobre la privacitat o els plans d'auditoria que pot dur a terme l'Autoritat, en 
sectors determinats i d’acord amb criteris públics i objectius. D’altra banda, s’hi 
regulen també les funcions de la Direcció, les instruccions de l’APDCAT, el 
procediment de tutela de drets, les funcions d’inspecció, el règim de creació dels 
fitxers de la Generalitat o el règim de publicitat de les resolucions, els informes i els 
dictàmens. En aquest sentit, i per tal de donar la més àmplia difusió a les decisions 
de l’APDCAT, s’han de publicar els dictàmens, els informes i les resolucions, prèvia 
anonimització, llevat que no tinguin cap interès doctrinal o que, per causes 
justificades, se n’hagi d’evitar la publicitat per impedir fer recognoscibles les 
persones que ho sol·licitin. 
 
Com a novetat, cal fer referència també que la nova llei reconeix a l'APDCAT funcions 
en matèria d'accés a la informació, com a mecanisme d'equilibri per contribuir a la 
transparència en la gestió de les administracions públiques, i garanteix a la vegada el 
dret a la privacitat de les persones físiques afectades. 
 
 
 
3.2.2. El servei de consultoria de l’Àrea del Registre de Protecció de 
Dades  
 
La funció de consultoria, que es duu a terme des de l’Àrea del Registre de Protecció 
de Dades, 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. 
 
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 procurar simplificar les actuacions, sempre dins del respecte al dret 
fonamental a la 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’un nou sistema 
d’informació), 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 públiques com entre 
empreses del sector privat; de concreció de les excepcions que regula la normativa 
de protecció de dades; de compliment del deure d’informació; de regulació de les 
relacions entre el responsable del fitxer i l’encarregat del tractament; de revisió de les 
disposicions de creació, modificació i supressió de fitxers, etc. Les matèries objecte 
de consulta són similars a les dels darrers anys. 
 
El servei dóna suport a les institucions al llarg del procés d’adequació a la normativa 
de protecció de dades. Aquest suport es modula d’acord amb les necessitats de 
l’entitat i del tipus de consulta que es plantegi. Així, es pot resoldre per correu 
electrònic, per telèfon o mitjançant una o diverses sessions de treball. 
 
Fent una extracció del tipus de consultes que es resolen, podríem parlar de tres 
tipologies: 
 
 Adequació a la normativa de protecció de dades personals. Com altres anys, 

en aquest cas hi ha entitats que inicien el procés d’adequació i volen tenir 
identificats els passos que han de fer. També hi ha entitats que volen fer 
auditories d’adequació a la normativa de protecció de dades, o bé consultes 
puntuals relatives a un tractament de dades personals concret. S’han resolt 
nombroses consultes respecte de la regulació de les relacions entre el 
responsable del fitxer i l’encarregat del tractament i de la legitimitat de les 
cessions i comunicacions de dades. Hem de destacar que han augmentat les 
consultes respecte de la determinació de l’àmbit competencial de l’APDCAT, 
sobretot en relació a entitats privades. Les consultes sobre el compliment del 
deure d’informació i de la delimitació de la necessitat o no d’obtenir el 
consentiment continuen àmpliament presents. 
 

 Procediment de notificació de fitxers. En aquest cas, les tasques realitzades 
s’han centrat en la identificació i l’agrupació de tractaments per ajudar a 
l’organització dels fitxers, la identificació de les entitats responsables dels 
fitxers i el procediment de creació, modificació i supressió de fitxers, així com 
el mecanisme de notificació de fitxers al Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya. 

 
 Aplicació de mesures de seguretat. En aquest àmbit les preguntes, igual com 

en anys anteriors, 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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L’any 2010 han utilitzat el servei de consultoria 477 entitats (l’any 2009 en van ser 
155). D’aquestes: 
 
 80 han sol·licitat ajuda en relació amb l’adequació a la normativa de protecció 

de dades. s’han tractat temes com ara la redacció de clàusules informatives o 
de consentiment informat, la identificació dels requisits de legitimació de les 
cessions de dades, la delimitació de les figures del responsable del fitxer i de 
l’encarregat del tractament o els tractaments de dades sensibles. 

 
 392 s’hi ha adreçat per a qüestions relatives a la inscripció de fitxers, com la 

identificació de les entitats responsables dels fitxers o la delimitació entre 
fitxers de titularitat privada i fitxers de titularitat pública. S’han revisat, també, 
nombroses disposicions de caràcter general de creació, modificació i 
supressió de fitxers. En aquest àmbit és on s’ha produït l’augment més 
important de consultes: de 49 l’any 2009, a 392 el 2010. Aquesta diferència 
tan considerable es deu al fet que des de l’Àrea del Registre de Protecció de 
Dades es va iniciar l’any 2009, i s’ha continuat enguany, un projecte 
d’apropament a les entitats locals, per tal de recordar les obligacions 
d’inscripció dels fitxers que contenen dades personals al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya i de manteniment actualitzat d’aquestes 
inscripcions. Aquesta acció ha generat nombroses consultes respecte de la 
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identificació dels fitxers a inscriure i de la revisió de les disposicions generals 
de creació, modificació i supressió dels fitxers. 

 
 5 entitats han sol·licitat informació respecte de la implantació de les mesures 

de seguretat que cal aplicar en determinats tractaments (aplicació dels nous 
nivells de seguretat regulats a l’RLOPD, aplicació de mesures de seguretat als 
tractaments manuals, etc). Tot i que pugui semblar que les consultes relatives 
a mesures de seguretat són escasses, hem de tenir present que també es 
resolen qüestions d’aquesta matèria en les consultes que es plantegen en 
relació a l’adequació de la normativa de protecció de dades. 

 
Si atenem a la tipologia de les entitats: 
 

- 65 de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
- 332 de l’àmbit local 
- 7 universitats 
- 20 corporacions de dret públic  
- 53 entitats d’altres tipus  

 
Podem constatar com l’augment més destacable es produeix en l’àmbit de les entitats 
locals, atribuïble, com s’ha dit, a les accions realitzades des de l’Àrea del Registre de 
Protecció de Dades. 
 
 
 
 
3.3. La funció d’inspecció, control i tutela 

L’APDCAT té com un dels seus objectius principals vetllar per l’adequació dels 
tractaments de dades a la normativa reguladora d’aquesta matèria, amb la finalitat de 
garantir el respecte al dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.  
 
Per tal de dur a terme aquest objectiu, l’APDCAT té atribuïdes funcions de control 
(entre les quals la potestat d’inspecció), regulades a l’article 18 de la Llei 32/2010, de 
l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de 
comprovar si els responsables dels fitxers i dels tractaments de dades personals 
inclosos dins del seu àmbit d’actuació, i els encarregats de tractaments 
corresponents, compleixen amb les previsions legals que els resulten d’aplicació. Així 
mateix, també té atribuïda la funció de tutela dels drets d’accés, rectificació, oposició 
i cancel·lació (article 16 de la Llei 32/2010), per tal de vetllar per l’efectivitat de 
l’exercici d’aquests drets per part dels ciutadans davant les administracions 
públiques i les diferents entitats situades dins el seu àmbit competencial, mitjançant 
la resolució de les reclamacions de tutela de drets que les persones afectades 
formulin.  
 
La potestat d’inspecció, que es configura com un dels mitjans que té l’APDCAT per 
dur a terme l’activitat de control, s’exerceix a través de l’Àrea d’Inspecció (article 20 
de l’Estatut aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, vigent mentre no s’aprovin 
els estatuts de l’APDCAT, disposició transitòria tercera de la Llei 32/2010).  
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L’Àrea d’Inspecció té, doncs, la potestat d’inspeccionar els fitxers i els tractaments de 
dades personals inclosos dins l’àmbit d’actuació de l’APDCAT, a fi d’obtenir totes les 
informacions necessàries per a l’exercici de les seves funcions. La majoria d’aquestes 
actuacions d’investigació s’inicien arran de les denúncies rebudes dels ciutadans, tot 
i que en algunes ocasions s’inicien d’ofici, en tenir coneixement de fets que podrien 
constituir vulneracions a la normativa de protecció de dades personals. 
 
L’Àrea d’Inspecció, per tal de determinar les circumstàncies dels fets i les persones o 
entitats presumptament responsables, pot dur a terme les seves actuacions 
d’investigació mitjançant els requeriments d’informació o documentació que es 
considerin pertinents, o bé mitjançant inspeccions presencials amb el consegüent 
accés als locals on s’hagin efectuat els tractaments de dades, en les quals 
s’inspeccionen els equips físics i lògics utilitzats.  
 
En els casos en què s’aprecien indicis susceptibles de motivar la imputació d’alguna 
de les infraccions previstes a la LOPD, la directora de l’APDCAT, en l’acord d’inici del 
procediment sancionador, pot adoptar mesures provisionals per assegurar l’eficàcia 
de la resolució que finalment pugui recaure i per aconseguir la protecció provisional 
del dret a la protecció de dades de les persones afectades (article 23 de la Llei 
32/2010).  
 
A més de les actuacions d’investigació que s’han descrit, l’Àrea d’Inspecció també 
s’encarrega de la tramitació dels procediments administratius. D’una banda, els 
procediments sancionadors incoats per presumptes infraccions a la LOPD; i d’una 
altra, dels procediments de tutela de drets iniciats a instància de la persona afectada, 
mitjançant reclamació, que es regulen a l’article 16 de la Llei 32/2010. 
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L’any 2010 es consolida la línia ascendent en l’activitat de l’Àrea d’Inspecció, en què 
destaca la tendència a l’alça de les denúncies i reclamacions rebudes, amb el 
consegüent increment dels expedients tramitats.  
 
A la memòria corresponent a l’any 2009, es va destacar l’increment espectacular de 
les denúncies i reclamacions rebudes, que en comparació amb l’any immediatament 
anterior va suposar un augment percentual de gairebé el 100%. Tot i que en menor 
mesura, durant l’any 2010 s’ha mantingut aquesta tendència creixent, tal com es pot 
comprovar al quadre anterior.  
 
En aquest mateix quadre es pot comprovar que el nombre total de denúncies i 
reclamacions ha passat de 219, l’any 2009, a 264, l’any 2010. Per tant, es consolida la 
tendència a l’alça, tot i que en la nostra societat no existeix encara una cultura de la 
denúncia.  
 
Aquest augment es pot vincular, sobretot, a l’impacte creixent d’Internet i la 
proliferació d’entorns digitals, la qual cosa ha generat en la ciutadania més 
preocupació i sensibilitat envers el dret a la protecció de dades, que alhora 
òbviament redunda en un major coneixement del dret. En efecte, les queixes i 
reclamacions que arriben a l’APDCAT no solament creixen en quantitat, sinó també 
en qualitat, en el sentit que posen de manifest que es coneix cada cop millor la 
legislació sobre protecció de dades.  
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D’altra banda, l’augment de les queixes rebudes també es pot atribuir a la 
consolidació de l’APDCAT en la societat catalana, com a institució referent en la 
defensa d’aquest dret. Això es pot deduir de l’augment considerable de denúncies i 
reclamacions formulades en relació amb tractaments de dades que no es troben 
compresos en l’àmbit d’actuació de l’APDCAT, motiu pel qual, un cop es constata 
aquest fet, es traslladen a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 
 

Tal i com es pot observar en el quadre, de les 204 actuacions d’informació prèvia 
iniciades arran, sobretot, de denúncies i en algun cas d’ofici, 89 s’han tramès a 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, un cop s’ha verificat que els fets a 
investigar corresponien al seu àmbit competencial. La resta d’actuacions, 115, 
estaven relacionades amb presumptes infraccions dins l’àmbit competencial de 
l’APDCAT. 
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En relació a les 60 reclamacions de tutela de drets rebudes, 15 s’han tramès a 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per les mateixes raons competencials 
abans esmentades. Els 45 casos restants han donat lloc a la tramitació i la instrucció 
del corresponent procediment de tutela de drets per part de l’APDCAT, enfront dels 
37 procediments de l’any anterior. Aquest increment també ha comportat el 
consegüent increment en els procediments de tutela de drets resolts l’any 2010, que, 
tal com es farà constar més endavant, han passat de 25 l’any 2009 a 51 l’any 2010; 
és a dir, més del doble. Algunes de les resolucions dictades durant l’any 2010 fan 
referència a procediments iniciats l’any anterior.  
 
Per tant, de la informació reflectida en els paràgrafs anteriors es desprèn que durant 
l’any 2010 s’ha mantingut la tendència a l’alça de les denúncies i reclamacions 
rebudes, i s’ha incrementat de manera notable el nombre de procediments instruïts i 
resolts, tant pel que fa als sancionadors com pel que fa als de tutela de drets. S’han 
superat doncs amb escreix, com es veurà més endavant, les xifres de 2009, any en 
què s’havia produït el creixement més important de tramitació d’expedients, tant en 
termes absoluts com percentuals.  
 
 
 
3.3.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors 
 
L’APDCAT ha iniciat, d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, 115 actuacions 
d’investigació prèvia pel que fa a entitats o fets que es troben dins del seu àmbit 
competencial. En relació amb aquestes investigacions, l’Àrea d’Inspecció ha dut a 
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terme les actuacions que ha considerat pertinents per tal de delimitar els fets objecte 
de denúncia o, en el seu cas, els fets sobre els quals ha tingut coneixement per altres 
vies, en els casos d’actuacions iniciades d’ofici, i per tal de determinar els 
presumptes responsables de les infraccions que s’hagin pogut cometre.  
 
En el marc d’aquestes actuacions d’investigació, cal destacar l’augment formidable 
de les inspeccions presencials que s’han dut a terme. En concret, durant l’any 2010 
s’han efectuat 30 inspeccions presencials, que han superat en més d’un 100% les 13 
que es van fer l’any anterior. Aquestes 30 inspeccions les han dut a terme funcionaris 
de l’Àrea d’Inspecció, auxiliats per altre personal de l’APDCAT, per raó dels 
coneixements tècnics necessaris per auditar sistemes d’informació.  
 

 

En relació amb les entitats objecte de la instrucció d‘actuacions d’investigació, cal 
esmentar que, d’acord amb el que es desprèn del quadre següent, la major part de 
denúncies rebudes afecten ajuntaments i entitats vinculades, així com l’Administració 
de la Generalitat i entitats vinculades. Això lògicament es reflecteix en la incoació de 
procediments sancionadors, en el sentit que la majoria de procediments 
sancionadors incoats afecta aquestes entitats, com es veurà més endavant. Cal 
destacar, en aquest punt, l’increment d’actuacions prèvies iniciades contra grups 
municipals de les corporacions locals, que es troben dins l’àmbit competencial de 
l’APDCAT. En efecte, atès que són el mitjà de participació dels membres de les 
corporacions locals en els seus òrgans, han de considerar-se com a part de 
l’administració pública local.  

 
Per altra banda, s’han iniciat 5 actuacions d’investigació en relació a fitxers de 
titularitat privada, circumstància que està associada a la consolidació de la tendència 
de les administracions públiques a prestar serveis a través d’empreses de caràcter 
mercantil o entitats privades, o també a externalitzar la seva gestió interna. Els 
tractaments de dades personals efectuats per aquestes entitats estan sota el control 
de l’APDCAT, d’acord amb la distribució competencial que va establir l’article 156 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i que ha recollit la Llei 32/2010, en el seu article 3. 
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Val a dir que, en alguns dels casos en què s’exigeixen responsabilitats a entitats 
privades, les actuacions d’inspecció s’han dirigit també contra administracions 
públiques com a responsables del fitxer, en relació al qual s’havia contractat a les 
empreses privades que actuaven com a encarregats de tractament. És a dir, a partir 
d’uns mateixos fets denunciats, s’han derivat responsabilitats, d’una banda a 
l’administració pública responsable del fitxer i, de l’altra, a l’empresa privada que 
actuava com a encarregada del tractament. 
 
Les actuacions d’investigació iniciades l’any 2010, i algunes que havien finalitzat l’any 
anterior, han donat lloc a la incoació de diferents procediments sancionadors contra 
fitxers de titularitat privada: deu en total, enfront dels dos procediments incoats l’any 
2009. D’aquests, cinc s’han resolt aquest mateix any, amb la consegüent imposició 
de sanció econòmica, d’acord amb el règim sancionador previst per la legislació 
aplicable, com es comentarà més endavant. Així mateix, també s’ha dictat una 
resolució sancionadora relativa a un procediment que es va incoar l’any 2009, en 
relació a un fitxer de titularitat privada.  
 
Cal destacar l’increment de denúncies relatives a la publicació de dades personals a 
Internet, vinculades en molts casos a la utilització dels taulers d’anuncis o edictes a la 
seu electrònica de les administracions públiques o a l’edició digital dels diaris i 
butlletins oficials. En la majoria d’aquests casos, l’origen de la denúncia és en la 
indexació de les dades personals dels cercadors d’Internet.  
 
Finalment, cal esmentar que s’ha mantingut estable el nombre de denúncies referides 
als tractaments de dades personals recollides mitjançant sistemes de videovigilància. 
Aquestes denúncies es basen, sobretot, en la manca d’informació d’aquests sistemes 
i també, en alguns casos, en la utilització de les dades personals amb finalitats 
diferents a aquelles per a les quals s’havien recollit.  
 
En el quadre següent s’exposen les xifres relatives als procediments sancionadors 
incoats i finalitzats. També s’hi mostren les resolucions d’arxiu d’actuacions prèvies 
dictades, per haver-se considerat, un cop fetes les actuacions d’investigació 
corresponents, que no hi havia indicis que permetessin motivar la imputació 
d’infracció i no escaure, per tant, la incoació d’un procediment sancionador.  
 

 
El primer que cal destacar d’aquest quadre és l’augment significatiu de resolucions 
dictades en procediments tramitats per l’Àrea d’Inspecció. Aquest augment ha estat 
del 45%, si es compara amb l’any 2009, en el qual ja s’havia produït també un 
augment considerable respecte de l’any 2008. Així doncs, l’any 2010 s’ha reforçat 
l’increment progressiu d’expedients tramitats, tant pel que fa a les actuacions 
derivades de l’activitat de control, com també de tutela de drets, tal com es detallarà 
més endavant.  
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Són diversos els procediments sancionadors incoats en què s’han adoptat mesures 
provisionals en el moment de la incoació, per assegurar l’eficàcia de la resolució que 
pogués recaure i per aconseguir la protecció provisional del dret a la protecció de 
dades de les persones afectades.  
 
Dels 61 procediments sancionadors incoats, 32 s’han pogut resoldre en el mateix 
any, mentre que la resta de procediments sancionadors finalitzats amb resolució 
(vint), s’havien iniciat l’any anterior. Així doncs, s’han dictat 52 resolucions que 
posaven fi al corresponent procediment sancionador, enfront de les trenta-cinc de 
l’any anterior. En relació als procediments sancionadors que s’han resolt aquest any, 
en 49 casos s’ha declarat la comissió d’alguna infracció, mentre que en 3 casos la 
resolució ha estat de sobreseïment.  
 
D’aquestes 49 resolucions en les quals s’ha declarat la comissió d’una infracció, en 
43 l’ens responsable era una administració pública, de manera que s’ha aplicat el 
règim sancionador específic per a aquests casos, previst a l’article 46 de la LOPD i 
ara recollit a l’article 21 de la Llei 32/2010. Així doncs, en aquestes resolucions s’ha 
declarat la infracció a la legislació de protecció de dades pertinent i s’han establert 
les mesures a adoptar per tal de corregir els efectes de la infracció comesa, tret 
d’aquells casos en què durant la tramitació del procediment, la mateixa administració 
pública ja ha corregit la infracció. D’entre les mesures correctores que s’han adoptat 
en la resolució del procediment, cal destacar les següents:  
 
 Requeriment del compliment del deure d’informació que estableix l’article 5 de 

la LOPD. Cal destacar aquí, d’una banda, els casos d’inclusió de llegenda 
informativa en formularis; i, d’una altra, els de col·locació del rètol informatiu 
referit a videovigilància.  

 Requeriment de l’aprovació de disposició general per a la creació o modificació 
de fitxers, publicació en el butlletí o diari oficial corresponent i inscripció al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.  

 Requeriment per a l’adopció de les mesures de seguretat exigibles.  
 Requeriment per a la formalització del contracte d’encarregat de tractament en 

els termes previstos a l’article 12 de la LOPD. 
 Requeriment per a la retirada de la informació publicada a Internet, i en d’altres 

casos per limitar-ne o restringir-ne l’accés.  
 Requeriment per a la retirada de circulació de butlletins en suport paper, a 

través dels quals es difonien dades personals de forma il·lícita.  
 
Així mateix, en aquelles ocasions en què per les circumstàncies concurrents resultava 
procedent, en la resolució per la qual es declarava la infracció s’ha proposat a 
l’administració pública responsable del fitxer la iniciació d’actuacions disciplinàries 
contra els empleats públics, segons el règim previst a l’article 46 de la LOPD, ara 
recollit a l’article 21 de la Llei 32/2010.  
 
En les 6 resolucions restants de les 49 en què ha finalitzat el procediment 
sancionador amb declaració d’alguna infracció, atès que es referien a fitxers i 
tractaments de titularitat privada, la declaració d’infracció ha comportat la imposició 
de sanció econòmica, conforme al règim previst a l’article 45 de la LOPD.  
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Cal tenir en compte que, fins a l’entrada en vigor del Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual es va aprovar el Reglament de desplegament de la LOPD, 
s’aplicava un concepte material de fitxer públic segons el qual eren públics els fitxers 
necessaris per a l’exercici de funcions públiques, amb independència de la forma  
que adoptés l’ens que les exercités. El reglament esmentat va introduir una nova 
definició de fitxers de titularitat pública i fitxers de titularitat privada, que va comportar 
un canvi en el règim sancionador aplicable als casos de fitxers els titulars del quals 
tinguessin naturalesa jurídica privada. Així doncs, a partir del 19 d’abril de 2008, data 
d’entrada en vigor de l’RLOPD, l’APDCAT va iniciar l’aplicació del règim sancionador 
previst a l’article 45 de la LOPD per als fitxers de titularitat privada inclosos sota el seu 
àmbit competencial, amb la consegüent imposició de sanció econòmica.  
 
Esdevé oportú aquí incidir en la regulació del règim sancionador que s’ha inclòs a la 
Llei 32/2010, en relació als fitxers de titularitat privada: a diferència del que preveu 
l’article 45 de la LOPD, s’ha recollit expressament la possibilitat d’adoptar mesures 
correctores dels efectes de la infracció, a més de la imposició de la multa que 
correspongui.  
 
Finalment, s’han dictat 31 resolucions en què s’ha declarat l’arxiu d’informacions 
prèvies, ja que, un cop fetes les actuacions d’investigació pertinents, no es van 
detectar fets ni indicis suficients que permetessin motivar la imputació d’una infracció 
a la legislació de protecció de dades.  
 
Pel que fa a la classificació dels procediments sancionadors d’acord amb la seva 
tipologia, la podem observar en el quadre següent. Cal advertir que en diversos 
procediments sancionadors incoats s’ha imputat més d’una infracció, motiu pel qual 
el total d’infraccions imputades (82) és superior al de procediments sancionadors 
incoats (61). 
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Del quadre anterior es desprèn que el tipus d’infracció més imputat es refereix a la 
conculcació de principis i garanties de la LOPD, principalment pel que fa al principi 
de qualitat de les dades personals, establert a l’article 4, en les seves diferents 
vessants (proporcionalitat, exactitud, finalitat i conservació), així com la vulneració al 
principi del consentiment en el tractament de les dades, establert a l’article 6.  
 
Així mateix, també cal ressaltar el nombre d’imputacions referents a cessions de 
dades il·lícites, que s’haurien produït essencialment mitjançant publicacions difoses a 
Internet. Respecte d’aquest cas, la difusió de dades per Internet es considera una 
cessió o comunicació de dades de caràcter personal, definida per l’article 3.i) de la 
LOPD com “qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent a 
l’interessat”. Així doncs, tot i no tenir un destinatari concret, sinó una pluralitat 
indeterminada, s’ha de considerar com una comunicació de dades en el sentit de 
l’article 11 de la LOPD. Per tant, aquesta difusió de dades de caràcter personal a 
través d’Internet només es pot considerar pertinent quan es compta amb el 
consentiment de les persones afectades, o bé ho autoritza una norma amb rang de 
llei.  
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A continuació es detalla la classificació dels procediments sancionadors incoats, 
d’acord amb la tipologia de les entitats afectades i segons els sectors a què fan 
referència:  

 
 
La major part d’entitats contra les quals s’han dirigit actuacions sancionadores són 
ajuntaments i entitats vinculades (28), així com l’Administració de la Generalitat i 
entitats vinculades (19). Així mateix, cal destacar l’increment d’actuacions 
sancionadores contra entitas privades (10). 
 
Pel que fa a les dades relatives als procediments sancionadors incoats segons la 
tipologia del sector afectat, si bé el nombre més gran se situa al sector de serveis al 
ciutadà, un gran nombre d’incoacions es refereixen al sector de la salut, dades a les 
quals la LOPD atorga una protecció especial. També hi ha un gran nombre 
d’incoacions que fan referència a tractaments de dades mitjançant sistemes de 
videovigilància, instal·lats amb finalitat de seguretat.   
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Abans d’entrar a exposar el contingut essencial de les resolucions més rellevants 
dictades per l’APDCAT, classificades segons la tipologia de la infracció comesa, i a la 
transcripció d’alguns extractes d’aquestes, cal destacar que l’article 17 de la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, preveu, a partir de la seva entrada en vigor, la publicació 
de les resolucions dels procediments sancionadors dictades per l’Autoritat. Aquestes 
resolucions estan disponibles al lloc web de l’APDCAT.  
 
 
3.3.1.1. Incompliment del dret d’informació previst a l’article 5 de la LOPD 
 
El dret d’informació de les persones afectades constitueix un element bàsic del dret 
fonamental a la protecció de dades personals, i el pressupòsit necessari perquè el 
responsable del fitxer pugui tractar les dades personals. Amb aquesta finalitat, 
l’article 5 de la LOPD preveu el deure del responsable del fitxer d’informar les 
persones de qui es recullin dades, de manera expressa, precisa i inequívoca, entre 
d’altres, de: l’existència d’un fitxer o tractament; de la finalitat de la recollida de les 
dades i dels seus destinataris; del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les 
preguntes que els siguin formulades; de la conseqüència de l’obtenció de les dades; 
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; i de la 
identitat o adreça del responsable del tractament.  
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El compliment de l’obligació que imposa l’article 5 de la LOPD al responsable del 
fitxer o tractament garanteix, a les persones afectades, el dret a tenir una informació 
adequada sobre les seves dades personals objecte de tractament i a consentir o no 
el tractament de les seves dades, segons la informació rebuda.  
 
Durant l’any 2010, s’han dictat 13 resolucions relatives al dret d’informació (algunes 
de les quals derivaven de procediments sancionadors incoats l’any 2009), en què 
s’ha declarat la vulneració d’aquest dret. L’article 44.2.d) de la LOPD tipifica com a 
infracció lleu “recollir dades de caràcter personal dels mateixos afectats sense 
proporcionar-los la informació que assenyala l’article 5 d’aquesta llei”.  
 
La major part de les resolucions sancionadores en què s’ha declarat la comissió 
d’aquesta infracció tenen com a origen la recollida de dades de caràcter personal 
feta per l’administració pública, o entitats vinculades, mitjançant la utilització de 
formularis o impresos, sistema utilitzat amb molta freqüència per canalitzar les 
sol·licituds i escrits de la ciutadania. En aquest sentit, cal posar de relleu que l’article 
5.2 de la LOPD imposa una formalitat específica per recollir dades a través de 
formularis o altres impresos, i exigeix que aquesta informació consti als mateixos 
formularis de forma clarament llegible. En aquest sentit, resulta d’interès transcriure 
l’extracte d’una resolució en què es declara que s’ha incomplert parcialment aquesta 
obligació, pel que fa a la recollida de dades mitjançant formularis disponibles al lloc 
web de l’entitat infractora: 
 

“Quart.- D’altra banda, respecte al fet imputat en l’apartat segon del plec de 
càrrecs, referent a la recollida de dades personals en el web de XXX, a través 
de la presentació de queixes i denúncies per part de les persones usuàries del 
servei de taxi, es considera també acreditat que aquesta recollida s’efectuava 
sense que s’oferís tota la informació que s’ha de facilitar a la persona de qui es 
recullen les dades. Quan aquesta recollida de dades personals s’efectua 
mitjançant qüestionaris, com era el cas del formulari de queixes i denúncies 
disponible a la web de XXX, l’article 5.2 de la LOPD imposa expressament 
l’obligació que incorpori, de forma clarament visible, la clàusula informativa en 
els termes de l’apartat primer del mateix precepte. L’incompliment d’aquesta 
obligació constitueix una infracció lleu prevista a l’article 44.2.d) de la LOPD, en 
relació amb l’article 5 de la mateixa LOPD. 
 
L’article 44.2 d) de la LOPD preveu com una infracció de caràcter lleu: 
 
“Recollir dades de caràcter personal dels mateixos afectats sense proporcionar-
los la informació que assenyala l’article 5 d’aquesta Llei”. 
 
L’article 5 de la LOPD estableix: 
 
“1. Els interessats als quals se sol·licitin dades personals han de ser prèviament 
informats de manera expressa, precisa i inequívoca:  
a) De l’existència d’un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, 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.  
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c) De les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a 
subministrar-les.  
d) De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició.  
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 refereix 
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 circumstàncies en què es 
recullen.  
4. Quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides de l’interessat, 
aquest ha de ser informat de manera expressa, precisa i inequívoca, 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”.  
 
El principi d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, previst 
a l’article 5 de la LOPD, i específicament a l’article 5.2 de la LOPD per al cas 
que s’utilitzen formularis, és el pressupòsit necessari per a que el responsable 
del fitxer pugui tractar les mateixes. L’article esmentat determina clarament quin 
és el contingut d’aquest dret d’informació: informar al titular de les dades de 
forma precisa, expressa i inequívoca de l’existència del fitxer, així com de la 
seva finalitat i dels destinataris de la informació, 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.  
 
La Sentència del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de novembre, al 
delimitar el contingut essencial del dret fonamental a la protecció de dades 
personals, ha considerat el principi d’informació com un element fonamental a la 
protecció de dades al declarar que:  “...el contenido del derecho fundamental a 
la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre 
los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos 
proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puedes este 
tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos 
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes de disposición y  control sobre los datos personales, que constituyen 
parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se 
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y 
el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así 
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como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y 
ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de 
los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un 
lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos 
personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse 
a esa posesión y usos. 
 
En fin, son elementos característicos de la definición constitucional del derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a 
consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los 
mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el 
reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos 
personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso 
requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los 
datos. Es decir, exigiendo al titular del fichero que le informe de qué datos 
posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y 
qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su 
caso, requerirle para que rectifique o los cancele”. 
 
D’acord amb l’article 5 de la LOPD, el responsable del fitxer, en aquest cas XXX, 
ha d’informar a les persones de les quals reculli dades personals, dels extrems 
que explicita l’apartat primer del citat precepte. Aquesta informació ha de 
facilitar-se a les persones afectades prèviament a la sol·licitud de les seves 
dades personals, informació que haurà de ser expressa, precisa i inequívoca.  
 
Com ja s’ha avançat, l’article 5.2 de la LOPD estableix una regla específica per 
als supòsits en què s’utilitzin qüestionaris o d’altres impresos per a la recollida 
de dades personals per tal de garantir el dret d’informació de les persones 
afectades. A tal efecte, imposa l’obligació que la informació sobre els extrems 
previstos a l’article 5.1 de la LOPD figuri en els mateixos formularis o impresos i 
la reforça exigint que consti de forma clarament llegible.  
 
En relació amb l’anterior, tal i com s’ha fet constar al fet provat segon, els 
formularis inclosos al web de XXX no donen la informació completa exigida per 
la LOPD, ja que quan s’accedeix al formulari “queixes i denúncies”, en l’apartat 
inferior titulat com a “política de privacitat”, es visualitza una llegenda informativa 
que no donaria tota la informació a les persones interessades dels extrems 
previstos a l’article 5.1 de la LOPD, i va ser justament aquest tipus de formulari 
el que va utilitzar la persona aquí denunciant per formular la queixa a XXX.  
 
De les actuacions portades a terme en aquest procediment, així com de les 
manifestacions formulades per l’entitat imputada, es considera acreditat que en 
el formulari de “queixes i denúncies” disponible a la web de XXX es recullen 
dades de caràcter personal sense proporcionar de manera completa la 
informació que exigeix l’article 5 de la LOPD, de manera que es considera 
provada la comissió de la infracció de caràcter lleu prevista a l’article 44.2.d) de 
la LOPD.”  
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Pel que fa a la utilització de formularis o impresos per a la recollida de dades, resulta 
d’interès destacar que en alguns supòsits en què s’imputa la vulneració del dret 
d’informació en relació a impresos d’instància general, en els quals no constaven els 
punts previstos a l’article 5 de la LOPD, en algun cas l’entitat imputada ha adduït la 
impossibilitat de fer efectiu aquest dret, atesa la dificultat de conèixer d’antuvi quin 
serà el contingut de la petició del ciutadà i, en conseqüència, en quin fitxer 
s’incorporaran les dades recollides. Sobre això, en una resolució s’argumentava el 
següent:   
 

“En relació amb això, es considera oportú -tot i que no és objecte d’aquest 
procediment sancionador-, puntualitzar que la utilització de models genèrics per 
part de les Administracions Públiques no eximeix de l’obligació de donar 
compliment al dret d’informació previst a l’article 5 de la LOPD. Així, tot i que 
podria arribar a admetre’s que en un moment inicial, mitjançant aquests models 
genèrics, es pot desconèixer el procediment que li serà d’aplicació a aquella 
petició i/o sol·licitud i, en conseqüència, quin fitxer empararà aquell tractament 
de dades de caràcter personal, el que sí és cert és que totes les dades de 
caràcter personal recollides mitjançant formularis genèrics quedaran 
enregistrades i emmagatzemades dins el fitxer denominat “Registre d’entrada i 
sortida”, de manera que la llegenda informativa inclosa dins aquestes 
sol·licituds genèriques podria informar de tots els extrems previstos a l’article 5 
de la LOPD en relació amb aquest fitxer. A continuació, una vegada el ciutadà 
ha presentat aquesta sol·licitud davant el registre de l’Ajuntament i aquesta 
arriba a mans de l’òrgan competent per a la seva tramitació, en la comunicació 
que l’Ajuntament té l’obligació de dirigir al ciutadà de conformitat amb l’article 
42.4 de la Llei 30/92, podrà informar del fitxer on s’incorporen les dades de 
caràcter personal que el ciutadà va lliurar mitjançant la presentació del model 
genèric de sol·licitud, així com de la resta d’extrems previstos a l’article 5 de la 
LOPD.        
 
És per tot això que les al·legacions que havia formulat l’Ajuntament davant el 
plec de càrrecs,  respecte a la presumpta vulneració de l’article 5 de la LOPD, 
analitzades per la instructora en la proposta i reproduïdes en aquest apartat, no 
desvirtuen la imputació efectuada en el plec de càrrecs, ni la seva qualificació 
jurídica.”  

 
El dret d’informació establert a l’article 5 de la LOPD s’ha de fer efectiu -tret dels 
casos previstos a la mateixa llei-, sigui quin sigui el mitjà que utilitzi el responsable del 
fitxer o tractament per recollir les dades de caràcter personal. Així, també s’ha de 
complir amb el dret d’informació quan les dades consisteixen en imatges recollides 
amb sistemes de videovigilància. S’han dictat diverses resolucions d’aquest supòsit 
concret, una de les quals es referia a una empresa pública municipal en què es va 
declarar la comissió d’aquesta infracció i a qui es va imposar la sanció econòmica 
corresponent. En la resolució esmentada, es recordava que en aquests supòsits és 
també d’aplicació la Instrucció de l’Autoritat 1/2009, de 10 de febrer, sobre el 
tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de 
videovigilància, la qual s’invoca a la resolució següent: 
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“Segon.- Tal com s’ha assenyalat en els antecedents, en el curs d’aquest 
procediment sancionador, XXX va formular al·legacions davant del plec de 
càrrecs, les quals ja foren analitzades en la proposta de resolució dictada per la 
instructora d’aquest procediment, no obstant això, es considera procedent, 
atesa la seva incidència directa en el fons de l’assumpte, analitzar-les breument 
en aquest fonament de dret, en el qual es desenvolupa la motivació principal 
d’aquesta resolució per la qual es declara la comissió d’una infracció de 
caràcter greu.  
 
En aquell escrit d’al·legacions al plec de càrrecs, XXX reconeixia expressament 
que no havia instal·lat els referits cartells informatius, però justificava aquesta 
conducta en el fet de no considerar-los necessaris al no identificar -les càmeres- 
a les persones enregistrades.  

         La instructora, en resposta a aquesta al.legació, va fer esment del concepte de 
persona identificada al que fa referència l’article 5.1.o) de l’RLOPD: “qualsevol 
persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, 
mitjançant qualsevol informació referida a la seva identitat física, fisiològica, 
psíquica, econòmica, cultural o social. Una persona física no es considera 
identificable si la dita identificació requereix terminis o activitats 
desproporcionats”, definició que es veu reforçada amb el que es considera 
persona identificable per part de la Directiva 95/46/CE del Parlament i del 
Consell, de 24 d’octubre de 1995, ja que en el seu article 2.a) defineix com a 
identificable “tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, 
directament o indirectament, en particular mitjançant  un número d’identificació 
o un o diversos elements específics, característics de la seva identitat física, 
fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o social”. 

En base als preceptes esmentats, del resultat de les presents actuacions es 
considera acreditat que el tractament de les imatges efectuat per l’entitat 
imputada afectava a persones identificades o identificables. A tal conclusió 
s’arriba, sobretot, arran de la verificació efectuada en l’acte d’inspecció 
presencial que es va dur a terme en data 4/11/09. Així, en aquell acte la 
inspectora va poder constatar que en la visualització de les imatges recollides 
pel sistema de videovigilància es podien identificar perfectament les persones 
usuàries de les escales mecàniques.  

 
Així, els fets relacionats en l’apartat de fets provats, es consideren constitutius 
d’una infracció lleu prevista a l’article 44.2.d) en relació amb l’article 5, ambdós 
de la LOPD. Respecte al compliment del dret d’informació,  l’article 44.2 d) de la 
LOPD preveu com a infracció lleu: 
 
“Recollir dades de caràcter personal dels mateixos afectats sense proporcionar-
los la informació que assenyala l’article 5 d’aquesta Llei”. 
 
L’article 5 la LOPD estableix: 
 



72 

“1. Els interessats als quals se sol·licitin dades personals han de ser prèviament 
informats de manera expressa, precisa i inequívoca: 

a) De l’existència d’un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, 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 els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició. 
e) De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s’escau, del 
seu representant. (...)”. 
  
D’altra banda, també és d’aplicació al cas la Instrucció de l’Agència 1/2009, de 
10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant 
càmeres amb fins de videovigilància, que va entrar en vigor el dia 20/2/2009. A 
aquest respecte, tractant-se d’una infracció continuada, resulta d’aplicació 
també aquesta Instrucció durant el període comprès entre el dia 20/2/2009 fins 
com a mínim el dia 4/11/2009, data en què es va realitzar l’acta presencial. 
Aquesta Instrucció preveu al seu article 12 el següent: 
 
“12.1 Les persones responsables del tractament d’imatges de càmeres fixes 
han d’informar de forma clara i permanent sobre l’existència de les càmeres 
mitjançant la col·locació dels cartells informatius que siguin necessaris per 
garantir-ne el coneixement per les persones afectades. Aquesta obligació és 
exigible igualment quan les imatges captades no siguin enregistrades. 
 
12.2 Els cartells informatius s’han de col·locar abans que comenci la captació 
d’imatges i veus, fins i tot si es tracta de proves, i només poden retirar-se un cop 
sigui desinstal·lat el sistema. 
 
12.3 Els cartells informatius s’han de col·locar en emplaçaments clarament 
visibles abans d’entrar en el camp de gravació de les càmeres. La ubicació 
concreta dels cartells dependrà, en cada cas, de la naturalesa i l’estructura de 
les zones i espais videovigilats. No obstant això, cal tenir en compte les 
condicions següents: (...) Per a les càmeres de videovigilància en espais oberts, 
s’ha de col·locar un cartell informatiu a una distància suficient perquè les 
persones afectades tinguin coneixement, de manera clara i permanent, de 
l’existència de càmeres de videovigilància en l’àrea o zona a la qual 
accedeixen. En qualsevol cas, la ubicació del cartell informatiu ha d’estar a una 
distància inferior a 50 metres des del límit exterior de l’àrea. (...)”. 
 

El principi d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, previst 
a l’article 5 de la LOPD, és el pressupòsit necessari per a que el responsable 
del fitxer pugui tractar les mateixes. El precepte esmentat determina clarament 
quin és el contingut d’aquest dret d’informació: informar al titular de les dades 
de forma precisa, expressa i inequívoca de l’existència del fitxer, així com de la 
seva finalitat i dels destinataris de la informació, del caràcter obligatori o 
voluntari a proporcionar les dades de caràcter personal, de les conseqüències 
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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. En aquest sentit, la 
sentència del Tribunal Constitucional  núm. 292/2000, de 30 de novembre, al 
delimitar el contingut essencial del dret fonamental a la protecció de dades 
personals, ha considerat el principi d’informació com un element fonamental a la 
protecció de dades al declarar que:  “...el contenido del derecho fundamental a 
la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre 
los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos 
proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puedes este 
tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos 
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes de disposición y  control sobre los datos personales, que constituyen 
parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se 
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y 
el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así 
como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular.Y ese 
derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los 
datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la 
facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a 
qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión 
y usos. 
 
En fin, son elementos característicos de la definición constitucional del derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a 
consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los 
mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el 
reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos 
personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso 
requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los 
datos. Es decir, exigiendo al titular del fichero que le informe de qué datos 
posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y 
qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su 
caso, requerirle para que rectifique o los cancele”. 
 
L’entitat imputada no només no ha pogut acreditar el compliment del deure 
d’informació, sinó que ve a admetre el seu incompliment quan a l’escrit 
d’al·legacions manifesta que: “(...) d’acord amb el criteri expressat per l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, XXX procedirà a la instal·lació dels cartells 
informatius que garanteixin el dret d’informació de les persones interessades 
(...).” 
 
Així doncs, de les manifestacions de la pròpia entitat imputada s’infereix que 
aquesta va tractar les dades de les persones usuàries de les escales 
mecàniques sense haver instal·lat els cartells que havien d’informar de 
l’existència de les càmeres, i adequar-se al previst a l’article 12 i annex de la 
Instrucció 1/2009.  
 
En definitiva, XXX ha comès una infracció lleu prevista a l’article 44.2 d) en 
relació amb l’article 5 de la LOPD i 12 de la Instrucció 1/2009.” 
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Finalment, resulta d’interès un cas en què es va declarar la comissió de la infracció 
consistent en la vulneració del dret d’informació per part d’una entitat que havia 
instal·lat un sistema de control de presència horària, basat en la captació de les 
empremtes dactilars/patró biomètric. En particular, es considera oportú destacar la 
part de la resolució en què es fonamenta, per tal de donar resposta a una al·legació 
adduïda per l’entitat infractora, que la dada relativa al patró biomètric té la condició 
de dada personal i que, per tant, en recollir-la cal informar de les previsions de 
l’article 5:  
 

“En el present cas ha quedat acreditat que durant el mes de maig de 2008, el 
Departament  XXX va iniciar la recollida de dades personals de les persones 
adscrites a la Direcció  XXX a fi i efecte de posar en funcionament un sistema de 
control de presència horària basat en la captació de les seves empremtes 
dactilars/patró biomètric.  
 
1.- El Departament XXX adduí, en la primera de les al·legacions formulades al 
plec de càrrecs, que “la recollida del patró biomètric correspon a la captació 
d’uns punts característics de la persona mitjançant els quals no és possible la 
reconstrucció de l’empremta digital”. 
 
D’aquesta afirmació es podria deduir que l’entitat imputada consideraria que la 
dada recollida i tractada als seus fitxers no tindria la consideració de dada de 
caràcter personal, segons els termes previstos en la LOPD. 
 
Doncs bé, tal com ja va assenyalar la instructora en la proposta de resolució, 
aquest criteri no pot ser compartit per aquesta Agència, en base al que 
seguidament s’exposa: 
 
Per una banda, l’article 3.a) de la LOPD estableix que per dada de caràcter 
personal s’ha d’entendre “qualsevol informació referent a persones físiques 
identificades o identificables”. 
 
D’altra banda, l’article 5.1.f) de l’RLOPD defineix dada de caràcter personal com 
“qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de 
qualsevol altre tipus que concerneix persones físiques identificades o 
identificables”. 
 
Així, el concepte de dada de caràcter personal s’integra, doncs, de dos 
elements que estan indissolublement units. Per una banda, la dada en sí, que es 
la informació numèrica, alfabètica, gràfica, susceptible de recollida, registre, 
tractament o transmissió; i, d’altra banda, la relació de la dada amb la persona 
física, entesa aquesta relació com una possibilitat real d’identificació. 
 
L’article 5.1.o) de l’RLOPD determina què s’entén per persona identificada o 
identificable. 
  
“Persona identificable: qualsevol persona la identitat de la qual es pugui 
determinar, directament o indirectament, mitjançant qualsevol informació 
referida a la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o 
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social. Una persona física no es considera identificable si la dita identificació 
requereix terminis o activitats desproporcionats”. 
 
Per la seva banda, l’article 2 a) de la Directiva 95/46/CE considera identificable 
“tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o 
indirectament, en particular mitjançant un número d’identificació o un o diversos 
elements específics, característics de la seva identitat física, fisiològica, 
psíquica, econòmica, cultural o social” 
 
La qüestió aquí plantejada és si el patró biomètric de l’empremta dactilar pot 
considerar-se una dada personal, amb la qual cosa entraria dins l’àmbit 
d’aplicació de la LOPD. Doncs bé, des del moment que el patró biomètric 
permet la identificació d’un individu concret, ha de ser considerat com a dada 
personal. Tal com va argumentar la instructora a la proposta de resolució, és 
obvi que les dades tractades per l’entitat imputada permeten identificar a totes i 
cadascuna de les persones treballadores, doncs només amb aquesta 
identificació seria possible la comprovació del compliment de l’horari laboral de 
cadascuna d’elles, sent aquesta precisament la finalitat perseguida amb la 
recollida de les dades que ens ocupa. 
 
Sobre la qualitat de dada personal del patró biomètric s’ha pronunciat el 
Tribunal Suprem a la seva sentència de 02/07/07. 
 
“Es cierto que el Gobierno de Cantabria se esfuerza en subrayar que el 
algoritmo informatizado no sirve por sí mismo como elemento de identificación 
de personas. Desde esa perspectiva, es como si pretendiera negar que se 
tratase de un dato de carácter personal. No obstante, de acuerdo con el artículo 
3 a) de la Ley Orgánica 15/1999, por dato de carácter personal ha de 
entenderse "cualquier información concerniente a personas físicas identificadas 
o identificables". Por tanto, en la medida en que el registro en cuestión se 
integra en un fichero que incluye nombre y apellidos y Documento Nacional de 
Identidad y, por tanto, es susceptible de identificar a personas, cae bajo las 
previsiones de ésta la Ley Orgánica”. 
 
També el Tribunal Constitucional, a la seva interlocutòria de data 26/02/07, es 
pronuncia en el sentit d’entendre que el patró biomètric és una dada de caràcter 
personal. 
 
“Es claro que, en sus respectivas afirmaciones, órgano judicial y recurrente se 
mueven en planos distintos. Cuando aquél indica que la tecnología de que se 
sirve el sistema de control no es usada para la identificación personal quiere 
decir sin duda que no es el sistema mismo el que asigna a las fichas 
biométricas archivadas en la base de datos las señas de identidad del 
funcionario al que corresponden, lo cual parece indiscutible. También es 
indiscutible que, una vez asignada la correspondencia entre los datos de la 
ficha biométrica y su titular, la utilidad del conjunto del sistema mismo es 
precisamente servir para identificar al funcionario o trabajador que accede a las 
dependencias administrativas o que las abandona, esto es, para reconocer si 
esa persona es la misma que se supone, que es una de las acepciones del 
verbo «identificar». Nada de ilegítimo existe en que la Administración cántabra 
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pretenda esa identificación, que no es, como dice la Sentencia en otros de sus 
pasajes, sino un instrumento para «el control efectivo del cumplimiento de sus 
obligaciones por parte de los empleados públicos», cumplimiento que –esto no 
se discute– ha de ser personalísimo. Si el demandante ha de cumplir de modo 
personalísimo sus funciones ha de soportar la carga de ser identificado”. 
 
En definitiva, de conformitat amb l’anteriorment exposat, s’ha de concloure que 
la dada relativa al patró biomètric és una dada de caràcter personal,  raó per la 
qual aquesta al·legació que sembla posar en dubte tal consideració, no pot 
prosperar.” 

 
 
3.3.1.2. Manca de creació de fitxer de titularitat pública  
 
D’acord amb el que estableix l’article 20 de la LOPD i el desenvolupament 
reglamentari dels articles 52, 53 i 54 de l’RLOPD, la creació, modificació o supressió 
dels fitxers de titularitat pública només es pot dur a terme mitjançant una disposició o 
acord publicats en el butlletí o diari oficial que correspongui. Aquest acord o 
disposició de caràcter general és el que autoritza i dóna cobertura al tractament de 
dades, motiu pel qual s’ha de dictar i publicar amb caràcter previ a la creació del 
fitxer i a la recollida de les dades, tal com determina de manera expressa l’article 52.2 
esmentat. 
 
Durant l’any 2010, l’APDCAT ha resolt 10 procediments en què s’ha imputat la creació 
de fitxers o l’inici de la recollida i el tractament de dades de caràcter personal sense 
la corresponent autorització de l’acord o la disposició general de creació, i posterior 
publicació en el corresponent diari o butlletí oficial. Aquesta conducta està tipificada 
com a infracció de caràcter greu a l’article 44.2.a) de la LOPD. Algunes d’aquestes 
resolucions feien referència a la recollida i el tractament de dades d’imatges de 
persones identificables mitjançant càmeres de videovigilància, sense la prèvia 
aprovació de disposició general i, per tant, en aquests casos s’ha tingut en compte 
també la Instrucció 1/2009, de l’APDCAT.  
 
A continuació, es transcriu l’extracte d’una resolució dictada en relació a un ens de 
caràcter públic, en concret un consorci. Tot i que l’exercici de les competències que 
té encomanades comporta el tractament i la recollida de dades personals, amb la 
consegüent existència dels fitxers corresponents, havia iniciat la recollida i el 
tractament d’aquestes dades sense complir amb l’exigència de l’article 20 de la 
LOPD. En aquest cas, tal com ha succeït en molts altres supòsits, durant la tramitació 
del procediment sancionador l’entitat infractora va adoptar l’acord pel qual s’aprovava 
la creació dels fitxers corresponents i el va publicar al DOGC, i posteriorment el va 
inscriure al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.  
 

“Quart.- L’article 3 de la LOPD defineix fitxer com “qualsevol conjunt organitzat 
de dades de caràcter personal, sigui quina sigui la forma o la modalitat de 
creació, emmagatzematge, organització o accés”. 
 
 L’article 44.3 a) preveu com a infracció de caràcter greu:  
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“a) Crear fitxers de titularitat pública o iniciar la recollida de dades de caràcter 
personal per als mateixos fitxers, sense l’autorització de disposició general, 
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o el diari oficial corresponent.” 
 

En relació amb aquest tipus infractor, l’article 20 de la LOPD preveu que: 
 
“1. La creació, la modificació o la supressió dels fitxers de les administracions 
públiques només es poden fer per mitjà d’una disposició general publicada en 
el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent. 
2. Les disposicions de creació o de modificació de fitxers han 
d’indicar: 
a) La finalitat del fitxer i els usos previstos. 
b) Les persones o els col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de 
caràcter personal o que estiguin obligats a subministrar-les. 
c) El procediment de recollida de les dades de caràcter personal. 
d) L’estructura bàsica del fitxer i la descripció dels tipus de dades de caràcter 
personal incloses en el mateix fitxer. 
e) Les cessions de dades de caràcter personal i, si s’escau, les transferències 
de dades que es prevegin a països tercers. 
f) Els òrgans de les administracions responsables del fitxer. 
g) Els serveis o les unitats davant els quals es puguin exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició. 
h) Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible. 
3. En les disposicions que es dictin per a la supressió dels fitxers, se n’ha 
d’establir el destí o, si s’escau, les previsions que s’adoptin per destruir-los.” 
 
Per la seva part, l’article 52 de l’RLOPD estableix el següent: 
 
“Disposició o acord de creació, modificació o supressió del fitxer. 
1. La creació, modificació o supressió dels fitxers de titularitat pública només es 
pot fer per mitjà d’una disposició general o acord publicats en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» o diari oficial corresponent. 
2. En tot cas, la disposició o acord s’ha de dictar i publicar amb caràcter previ a 
la creació, modificació o supressió del fitxer”. 
 
El legislador ha volgut tipificar com a infracció greu la creació d’un fitxer de 
titularitat pública sense l’autorització de disposició general o acord, pel fet 
d’operar davant la societat com si el fitxer estigués creat i, alhora, per realitzar 
actuacions materials que sols es podrien fer si el fitxer s’hagués creat d’acord 
amb allò que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Aquesta obligació regulada als articles 20 de la LOPD i 52 de l’RLOPD, exigeix 
que la creació de fitxers es faci mitjançant una disposició de caràcter general o 
un acord publicat al diari o butlletí oficial que correspongui. Aquesta disposició 
de caràcter general o acord és el que autoritza i dóna cobertura al tractament 
de dades, per la qual cosa s’ha de dictar i publicar prèviament a la creació del 
fitxer, tal com determina expressament l’article 52.2 de l’RLOPD.  
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En definitiva, el legislador ha establert com una obligació prèvia a qualsevol 
activitat que comporti la recollida i tractament de dades, la creació del fitxer pel 
seu titular - per al cas de fitxers de les administracions públiques és preceptiu 
que es faci mitjançant disposició o acord, i  a més, la seva publicació al butlletí 
o diari oficial corresponent. 
 
Doncs bé, en el cas que aquí s’analitza, tal com va manifestar la instructora 
d’aquest procediment a la proposta de resolució, resulta evident que l’exercici 
de les competències que té encomanades el Consorci exigeix el tractament de 
dades de caràcter personal amb freqüència. Així, d’acord amb els seus 
Estatuts, el Consorci compta amb un Consell Consultiu de Cooperació del qual 
en poden formar part propietaris de finques i persones de reconeguda vàlua, 
gestiona l’obtenció de recursos i ajuts, té personal al seu càrrec, també pot 
rebre consultes i suggeriments de persones físiques a través d’e-mails o del 
formulari al què es pot accedir mitjançant la pàgina web corporativa, etc. Així, 
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 matèries sobre les que 
versen - atenent a les diferents competències del Consorci -, han d’estar 
estructurades i classificades en els fitxers corresponents. En aquest sentit cal dir 
que, justament després d’haver-se iniciat les actuacions d’informació prèvia que 
van precedir la incoació d’aquest procediment sancionador, el mateix Consorci, 
conscient que la recollida i tractament de dades personals existia, va aprovar la 
creació de vuit fitxers mitjançant acord de data XX/XX/09, que va ser publicat en 
el DOGC núm. XXX de data XX/XX/10, i així ho va comunicar a aquesta Agència. 
 
Vist tot l’anterior, en el present cas ha quedat acreditat que el Consorci va 
recollir i tractar dades de caràcter personal sense comptar amb l’autorització 
prèvia de disposició general o acord publicat en el diari o butlletí oficial 
corresponent. Com s’ha dit, un dels requisits que han de complir les 
administracions públiques abans d’iniciar la recollida i tractament de dades de 
caràcter personal, és la creació dels fitxers corresponents mitjançant disposició 
de caràcter general o acord. El Consorci no va realitzar aquest tràmit ni abans 
de la recollida de dades, ni durant tot el temps en què ha estat enregistrant 
dades. No ha estat fins al mes març del 2009 - una vegada iniciades les 
actuacions d’investigació prèvies a la incoació del present procediment - que va 
adoptar l’acord mitjançant el qual es va aprovar la creació de vuit fitxers i va 
procedir a la seva publicació al DOGC núm. XXX de data XX/XX/10. 
 
En conseqüència, aquesta actuació, mantinguda en el temps de manera 
permanent, de recollida i tractament de dades sense la creació del fitxer 
corresponent per disposició general i preceptiva publicació al diari o butlletí 
corresponent, és constitutiva de la infracció prevista en l’article 44.3.a) de la 
LOPD, que tipifica com a infracció greu la creació de fitxers de titularitat pública 
o iniciar la recollida de dades de caràcter personal per als mateixos fitxers, 
sense l’autorització de disposició general publicada en el diari o butlletí oficial 
que correspongui.” 
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És també d’interès transcriure un extracte d’una resolució relativa a un cas en què 
l’entitat infractora havia creat un fitxer mitjançant disposició, però recollia més dades 
de les que s’havia fet constar en aquesta disposició de creació del fitxer: 
 

“Durant la tramitació d’aquest procediment ha quedat acreditat, d’una banda, 
que ‘ l’ Ajuntament del XXX és l’òrgan responsable del fitxer denominat “Gestió 
policial”, aprovat mitjançant Acord de data XX/XX/07. Aquest Acord indica que 
el dit fitxer, que té per finalitat la gestió i manteniment de la informació 
recopilada a fi de facilitar l’activitat diària de la policia local, recollirà les dades 
de caràcter personal següents: origen racial/ètnic, salut, infraccions penals, 
infraccions administratives, DNI/NIF/Passaport, nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, telèfon, dades vehicle (tipus, matrícula, marca, color, model, 
localització infracció, agents que intervenen, resultat). D’altra banda, també es 
considera acreditat a les presents actuacions, que l’ Ajuntament de XXX havia 
recollit de les persones implicades en accidents de trànsit altres dades 
personals no previstes en l’Acord de creació del fitxer, com són l’edat, classe de 
carnet i data d’expedició, companyia asseguradora, pòlissa i vigència de la 
mateixa. 
 
Així les coses, atès que les dades relatives a l’edat, classe de carnet i data 
d’expedició, companyia asseguradora, pòlissa i vigència de la mateixa, no 
figuren en aquelles incloses dins el fitxer denominat “Gestió Policial”, es 
considera que l’ Ajuntament de XXX, com a responsable del fitxer hauria iniciat 
el tractament de dades personals, sense que aquestes dades estiguessin 
expressament incloses o previstes en l’Acord de data XX/XX/07 de creació 
d’aquest fitxer. Així, davant d’aquesta mancança, i sempre abans de la recollida 
inicial d’aquestes dades de caràcter personal no incloses en l’estructura del 
fitxer, es considera que el responsable del fitxer o tractament tenia dues 
alternatives per tal d’actuar conforme a la LOPD. La primera, adoptar una 
disposició de caràcter general de modificació del fitxer esmentat i, la segona, 
adoptar una disposició de caràcter general de creació de fitxer, en ambdós 
casos amb la finalitat d’incloure totes les dades abans esmentades. 
  
En conseqüència, aquesta actuació consistent en la recollida de dades de 
caràcter personal sense la creació o modificació del fitxer mitjançant la 
corresponent disposició general, és constitutiva de la infracció prevista en 
l’article 44.3.a) LOPD, que tipifica com a infracció greu la creació de fitxers de 
titularitat pública o bé iniciar la recollida de dades personals sense l’autorització 
de disposició general publicada en el diari oficial que correspongui.” 

  
 
Per últim, cal destacar que en les resolucions en què s’imputa la creació d’un fitxer de 
titularitat pública o l’inici de recollida de dades de caràcter personal sense 
l’autorització de disposició o acord, es requereixen les entitats infractores perquè 
tramitin l’aprovació de la disposició o acord corresponent, la publiquin al butlletí o 
diari oficial corresponent i, finalment, la inscriguin al Registre de Protecció de Dades 
de Catalunya. Val a dir que les entitats imputades, en molts supòsits, ja inicien 
aquestes actuacions durant la tramitació del procediment sancionador i, per tant, 
abans que es formuli el requeriment formal en la resolució.  
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3.3.1.3. Inexistència de contracte d’encarregat de tractament o contracte que no 
compleix amb les previsions de l’article 12 LOPD 
 
D’acord amb el que estableix l’article 12 de la LOPD, no es considera comunicació de 
dades de caràcter personal l’accés d’un tercer a les dades, quan l’accés sigui 
necessari per a la prestació d’un servei al responsable del tractament. Ara bé, per tal 
que es pugui aplicar aquesta excepció al règim de comunicació de dades, és 
necessari que aquesta relació s’articuli mitjançant un instrument que acrediti la 
concertació i el contingut d’aquesta relació entre el responsable del tractament i el 
tercer que adquireix la condició d’encarregat de tractament -com ara un acord o 
contracte-, en què s’estableixin de manera expressa els diferents aspectes que 
preveu l’apartat segon del mateix article 12 LOPD.  
 
Cal tenir en compte, però, que tal i com s’especifica a la Recomanació 1/2010, de 
l’Autoritat, sobre l’encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte 
d’entitats del sector públic de Catalunya, el contingut del contracte o acord que se 
subscrigui no s’ha de limitar a una reiteració de l’esmentat article 12.2 LOPD, sinó que 
ha d’adaptar cadascuna de les previsions a la realitat de la prestació objecte 
d’encàrrec.  
 
Pel que fa als contractes sotmesos a la normativa de contractació del sector públic, 
cal tenir en compte que, d’acord amb el que estableix de manera expressa la 
disposició addicional 31a de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, sempre que la contractació impliqui l’accés del contractista a dades de 
caràcter personal, de les quals sigui responsable l’entitat contractant, aquell tindrà la 
consideració d’encarregat de tractament i s’hauran d’establir, en el contracte o acord 
que se subscrigui, les previsions de l’article 12 de la LOPD.  
 
Durant l’any 2010 s’han resolt 5 procediments sancionadors en els quals s’imputava 
la infracció prevista a l’article 44.3.d), referent a la conculcació dels principis i 
garanties de la LOPD, amb relació a l’article 12 de la LOPD. En 4 d’aquestes 
resolucions, s’imputava la comissió d’aquesta infracció perquè el responsable del 
fitxer havia contractat un tercer per a la prestació d’un servei que implicava l’accés a 
dades de caràcter personal, sense que hi hagués un contracte o acord d’encàrrec 
d’acord amb les previsions de l’article 12 LOPD. En el cas restant, si bé hi havia un 
contracte d’encàrrec, no hi figurava cap estipulació referent a les mesures de 
seguretat que l’encarregat de tractament havia de complir. Es transcriu, en primer 
lloc, un extracte d’una resolució que pertany al primer grup esmentat, en què es 
declarava la infracció referida, ja que tot i haver-hi determinats instruments que 
documentaven la relació entre el responsable del fitxer i l’entitat prestatària del servei 
(empresa de seguretat privada que formalitzava denúncies contra usuaris d’un servei 
públic prestat pel responsable del fitxer), no s’hi havien inclòs les previsions de 
l’article 12 de la LOPD: 
 
 

“3.1.2.-  Actuació del vigilant de seguretat per compte de XXA. 
 
Pel que fa a la manifestació de XXA inclosa en l’al·legació primera, en el sentit 
que el vigilant de seguretat “No es queda cap còpia de la informació”, val a dir 
que en cap moment no s’ha imputat el contrari. És a dir, que aquesta Agència 
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parteix de la premissa que òbviament l’empresa de vigilància no recopila les 
dades recollides, sinó que les trasllada directament a XXA. El que succeeix 
doncs és que el vigilant de seguretat, a través de formularis de denúncia 
facilitats per XXA, recull les dades per compte de XXA i les trasllada a la dita 
entitat, de manera que XXB efectua un tractament de dades personals per 
compte de XXA. Aquesta relació encaixa amb la figura de l’encarregat de 
tractament prevista a l’article 12 LOPD, per entendre que l’accés a les dades 
personals per part del vigilant de seguretat és necessàri per a la prestació d’un 
servei al responsable del tractament, és a dir, XXA. Aquesta forma de procedir, 
consistent en que empleats de XXB accedeixen de forma regular - amb ocasió 
de les denúncies que formalitzen - a les dades de caràcter personal que es 
recullen de les persones usuàries denunciades mitjançant els formularis 
facilitats per XXA, consta acreditada a l’expedient, i en concret mitjançant la 
prova practicada per la instructora el XX/XX/10 a la seu de XXA, durant la qual 
es van recollir diverses denúncies efectuades pel personal de XXB. 
 
Ara bé, un cop tinguda en compte la naturalesa de la relació entre XXA i XXB 
que permet atorgar a aquesta última la consideració d’encarregat del tractament 
segons l’article 12 LOPD, és evident que s’ha d’exigir el previst en el dit 
precepte, és a dir un contracte que contingui les prescripcions de l’article 12.2 
LOPD, requisit que no compleix el contracte signat entre XXA i XXB en data 
XX/XX/2007, tal i com la pròpia entitat imputada reconeix en els seus escrits 
d’al·legacions.  
 
Cal assenyalar que durant la tramitació d’aquest procediment, i concretament el 
XX/XX/10, XXA ha formalitzat un contracte d’encarregat de tractament amb XXB. 
Aquesta circumstància posa de manifest que a partir de la data indicada estaria 
regulada la relació de XXA amb l’empresa XXB en els termes exposats a l’article 
12 LOPD, però també d’aquesta circumstància i de les butlletes de denúncia 
efectuades per vigilants de XXB amb formularis de XXA s’infereix que fins a 
aquesta data XXB hauria estat recollint dades per compte de XXA sense complir 
amb el precepte assenyalat de la LOPD. 
 
És per això que les al·legacions esmentades no desvirtuen la imputació i 
procedeix declarar l’existència de la infracció prevista a l’article 44.3.d) LOPD 
com a infracció de caràcter greu.  
 
Cinquè.- D’altra banda, la manca de contracte d’encarregat de tractament entre 
XXA i XXB, fins el XX/XX/10, és constitutiva d’una infracció greu prevista a 
l’article 44.3.d) de la LOPD, en relació amb l’article 12 de la LOPD. 
 
L’article 44.3.d) de la LOPD disposa que és una infracció d’aquesta naturalesa: 
 
“ 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.” 
 
L’article 12 de la LOPD disposa que: 
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“1. No es considera comunicació de dades l’accés d’un tercer a les dades quan 
l’accés sigui necessari per a la prestació d’un servei al responsable del 
tractament. 
2. La realització de tractaments per compte de tercers ha d’estar regulada 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 diferent 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 refereix 
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 tractament, 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 contracte, 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 cadascuna 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, estableciéndose expresamente 
que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las 
instrucciones del responsable del tratamiento, 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 art. 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado 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 contrato 
pero dicho contrato debe reunir una serie de requisitos que proceden de la 
simple y detallada lectura del precepto en cuestión.” 
 
En definitiva, 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 garanties, que consisteixen bàsicament en: 
 
 La seva celebració mitjançant contracte escrit, o en alguna altra forma que 
permeti acreditar el seu contingut. 
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 La previsió que l’encarregat del tractament únicament tractarà les dades 
conforme a les instruccions del responsable del tractament, que no les utilitzarà 
amb una finalitat diferent, ni les comunicarà a altres persones. 
 I l’estipulació, al citat contracte, de les mesures de seguretat de l’article 9, que 
ha d’implementar l’encarregat. 
 
En el present cas, tal i com ha manifestat la mateixa denunciada i s’ha acreditat 
durant la fase de prova, els vigilants de seguretat de XXB recullen dades per 
compte de XXA, responsable del fitxer on van a parar aquestes dades, 
mitjançant formularis facilitats per aquesta entitat. Aquesta circumstància permet 
atorgar a XXB la consideració d’encarregat del tractament segons l’article 12 de 
la LOPD, consideració que s’ha corroborat amb posterioritat pel fet que en data 
XX/XX/10 XXA ha formalitzat el contracte d’encarregat de tractament amb XXB. 
Així doncs, XXB va recollir i tractar mitjançant formularis de denúncia de XXA, 
les dades de caràcter personal relatives a les persones usuàries de XXX, que 
presumptament havien comès una infracció administrativa sense la cobertura de 
contracte o document que recollís tots i cadascun dels requisits que preveu 
l’article 12 de la LOPD, fins a la data assenyalada.”  

 
A continuació, es transcriu un extracte de la resolució adoptada per l’APDCAT a la 
qual s’ha fet referència anteriorment, en què es va considerar que, tot i existir un 
contracte d’encàrrec subscrit entre el responsable del fitxer i l’encarregat de 
tractament a l’empara de l’article 12 de la LOPD, no s’hi recollien totes les previsions 
exigides al precepte esmentat. En concret, no s’hi havien estipulat les mesures de 
seguretat que l’encarregat de tractament havia d’observar en l’execució de 
l’encàrrec. En aquesta resolució, es donava també resposta a les al·legacions 
esgrimides per l’entitat infractora en la seva defensa, en què considerava que la 
referència genèrica que s’establia al contracte d’encàrrec pel que feia a les mesures 
de seguretat era suficient per donar compliment al que estableix l’article 12 LOPD;   
 

“3.2.- En relació a les consideracions efectuades pel XXA. 
 
A aquest respecte, com indica el XXA, les consideracions efectuades en 
l’al·legació segona són un recordatori de les que prèviament havia efectuat en 
l’escrit d’al·legacions davant el plec de càrrecs, motiu pel qual es considera 
adient remetre’s a les manifestacions efectuades per l’instructor al formular la 
proposta de resolució. 
 
3.3.- Sobre l’estipulació de les mesures de seguretat. 
 
En les al·legacions 3, 4 i 5 l’entitat imputada desenvolupa motivadament la 
interpretació que, al seu entendre, s’hauria de donar a les exigències 
establertes pel segon apartat de l’article 12 LOPD, i en especial, en allò relatiu a 
l’estipulació de les mesures de seguretat. Atesa aquesta connexió, totes les 
al·legacions esmentades s’abordaran de forma conjunta en aquest apartat. 
 
En primer lloc, XXA exposa que del contingut de la clàusula onzena del 
contracte esmentat es podien inferir les mesures de seguretat que l’encarregat 
del tractament - XXB - havia d’implementar. Així mateix, l’entitat imputada torna a 
invocar l’article 3 del Codi Civil, per tal de considerar que l’article 12.2 LOPD 
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s’ha d’interpretar segons el sentit propi de les seves paraules, en relació al 
context, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat social del temps en 
què han de ser aplicades, atenent fonamentalment a l’esperit i finalitat 
d’aquelles, motiu pel qual - segons aquesta - s’ha d’interpretar que quan el 
legislador es refereix a “estipular”, la seva voluntat és que es pactin/acordin 
entre les parts, és a dir, no llistar-les o enumerar-les. 
 
L’article 12.2 LOPD, estableix que la regulació de l’accés a les dades personals 
per compte de tercers ha de contenir el següent: 
 
“2. La realització de tractaments per compte de tercers ha d’estar regulada 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 diferent 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 refereix 
l’article 9 d’aquesta Llei que l’encarregat del tractament està obligat a 
implementar.” 
 
Doncs bé, com assenyalava l’instructor a la proposta de resolució, per 
interpretar una norma també cal estar a la doctrina jurisprudencial fixada al 
respecte (art. 1.6 CC). A aquest respecte, l’instructor invocava la Sentència 
dictada per l’Audiència Nacional en data 18/01/06, la qual establia com un dels 
requisits que ha de preveure el contracte que permet el tractament de dades 
personals per compte de tercers, el detall de les mesures de seguretat. 
 
Atès que el XXA no posa en dubte que en el contracte s’hagin d’estipular les 
mesures de seguretat a implementar, és necessari focalitzar l’atenció en la 
manera de com s’han d’estipular aquestes. 
 
A aquest respecte, l’entitat imputada considera que aquesta estipulació s’hauria 
efectuat en el contracte subscrit entre XXA i XXB en data 26/11/08. En concret, 
entén que s’hauria donat compliment a l’exigència d’estipulació de les mesures 
de seguretat mitjançant la següent previsió inclosa en el pacte onzè: 
 
“[L’encarregat del tractament] Haurà de garantir que, sense perjudici de l’exacte 
compliment de tot allò que estableix el present document, observarà en tot 
moment i en relació a les dades de caràcter personal que li puguin ésser 
facilitats per XXA, les disposicions de la normativa sobre protecció de dades de 
caràcter personal.” 
 
Arribats a aquest punt, resulta d’especial interès la Sentència dictada per 
l’Audiència Nacional en data 25/03/10, que a l’abordar un supòsit similar al 
present, es refereix als requisits establerts a l’article 12.2 LOPD, en els següents 
termes: 
 
“Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 12 de la 
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Ley Orgánica 15/99 permite el tratamiento de datos cuando medie un contrato 
pero dicho contrato debe reunir una serie de requisitos que proceden de la 
simple y detallada lectura del precepto en cuestión: 
 
1.- El contrato debe ser escrito o en forma asimilada que permita acreditar su 
contenido. Es decir, se admite cualquier forma de documentación que permita 
acreditar el contenido del contrato (por ejemplo en formato informático); de esta 
exigencia cabe deducir que lo relevante no es tanto el formalismo sino el 
contenido que debe poder ser acreditable en cada caso. 
2.- Se debe recoger expresamente que el encargado del tratamiento sólo debe 
poder efectuar el tratamiento con arreglo a las instrucciones del responsable del 
tratamiento. 
3.- El encargado del tratamiento no debe utilizar los datos para un fin distinto al 
del contrato, ni los transmitirá a terceros. 
4.- Se deben detallar las medidas de seguridad a las que se refiere el artículo 9 
de la ley cuando dice que “El responsable del fichero, y, en su caso, el 
encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural”. 
 
(...) Contrastando las exigencias del artículo 12 con la realidad de lo que consta 
en el contrato en el que la recurrente basa su intervención en el asunto, contrato 
que obra al folio 535 del expediente, queda suficientemente acreditado, a juicio 
de esta Sala, que, al menos los requisitos identificados con los números 3 y 4 en 
el Fundamento Jurídico anterior no se cumplieron en el caso presente y que el 
contrato suscrito entre las partes, aunque pueda tener validez a otros efectos 
(básicamente, efectos civiles), no puede tener validez a los efectos de cumplir 
las exigencias de la Ley de Protección de Datos. 
 
Las exigencias del mencionado artículo 12 de la Ley Orgánica 15/99 no pueden 
entenderse por cumplidas con una simple referencia genérica a la ley de 
protección de datos, sino que lo necesario es un cumplimiento escrupuloso de 
las exigencias que derivan de dicho precepto. Esto mismo lo ha dicho ya esta 
Sala en otros asuntos semejantes al presente en los que se trataba de valorar la 
suficiencia de determinadas formas contractuales suscritas por las partes 
afectas. 
 
(...) aunque la recurrente hubiera suscrito un contrato que justifica su posición 
de encargado del tratamiento, dicha circunstancia no es suficiente para 
entender correctamente documentada su posición puesto que el contrato 
suscrito no reunía las exigencias que derivan de la aplicación de la LOPD y 
obligan a confirmar la sanción impuesta.” 
 
Així les coses, és obvi que en el contracte pel qual es reguli l’encàrrec s’han de 
detallar les mesures de seguretat, no essent suficient una remissió oberta 
referent al compliment de les disposicions relatives a la normativa de protecció 
de dades de caràcter personal. 
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Ara bé, això no implica que l’estipulació de les mesures de seguretat que ha 
d’implementar l’encarregat del tractament comporti obligatòriament una 
enumeració o llistat d’aquestes en el contracte pel qual es reguli l’encàrrec. En 
efecte, el responsable del fitxer pot optar entre efectuar un llistat de totes i 
cadascuna d’aquelles mesures que estimi adients; o bé - com exposava 
l’instructor a la proposta de resolució -, detallar les mesures de seguretat 
mitjançant una remissió al nivell de seguretat - bàsic, mitjà o alt - que, de 
conformitat amb allò establert a l’article 81 RLOPD, haurà d’observar 
l’encarregat del tractament. Un cop efectuada aquesta concreció sobre el nivell 
de seguretat aplicable, simplement acudint als preceptes corresponents de l’ 
RLOPD permet conèixer al detall les mesures de seguretat aplicables.  
 
En res no qüestiona al que aquí se sosté la circumstància - ressaltada pel XXA - 
consistent en què el segon paràgraf de l’article 12.2 LOPD, a diferència del 
primer, no conté una menció a que les estipulacions sobre les mesures de 
seguretat s’incloguin “de manera expressa”. Aquesta diferència rau en què en el 
primer paràgraf s’obliga a incloure expressament en el contracte uns deures o 
prohibicions específics predeterminats pel mateix precepte (tractar les dades 
conforme a les instruccions del responsable, no comunicar-les a tercers, etc.) 
mentre que les mesures de seguretat que s’han d’estipular no apareixen 
configurades pel legislador, sinó que el responsable del fitxer té un cert marge 
en decidir sobre les mesures de seguretat a exigir, i el que cal és fer constar 
aquelles que en concret s’han fixat.  
 
Dit d’una altra manera, el precepte esmentat no pretén que en el contracte 
s’inclogui expressament que es compliran les mesures de seguretat, sinó que 
s’estipulin aquelles mesures de seguretat que el responsable del fitxer 
considera d’aplicació, la qual cosa s’aconseguirà a través de la concreció de la 
seva relació individualitzada o bé per remissió al nivell de seguretat. 
 
Així, aquesta remissió al nivell de seguretat de conformitat a l’RLOPD no es 
contradiu - en contra del que assenyalava XXA - amb allò manifestat per 
l’Audiència Nacional en la Sentència de 18/01/06, ni amb la Recomanació 
1/2010, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre l’encarregat del 
tractament en la prestació de serveis per compte d’entitats del sector públic de 
Catalunya, la qual es refereix tant en els seus apartats - com ara, el 9.4 - com en 
els seus annexes, a la possibilitat d’incloure en la regulació de l’encàrrec el 
nivell de seguretat que s’ha d’implementar.  
 
Cal tenir en compte que quan l’article 12.2 LOPD estableix que el contracte 
haurà d’estipular les mesures de seguretat, es remet a l’article 9 LOPD. En 
concret, aquest precepte referent a la seguretat de les dades, disposa que: 
 
“1. El responsable del fitxer i, si s’escau, l’encarregat del tractament han 
d’adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu 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 emmagatzemades i els riscos a què 
estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. 
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2. No s’han de registrar dades de caràcter personal en fitxers que no compleixin 
les condicions que es determinin per via reglamentària en relació amb la seva 
integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, 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.” 
 
Així doncs, observem que l’article 9 LOPD es remet, a la seva vegada, al 
desenvolupament reglamentari, és a dir, al RLOPD. És en aquesta disposició 
reglamentària on es relacionen un seguit de mesures de seguretat a 
implementar, classificades per nivells de seguretat - bàsic, mitjà o alt - segons el 
tipus de fitxer o tractament. 
 
No obstant aquesta classificació, l’apartat setè de l’article 81 RLOPD disposa 
que les mesures incloses en cadascun dels nivells tenen la condició de mínims 
exigibles, doncs aquestes es poden veure incrementades en virtut d’una 
disposició legal o reglamentària específica o per pròpia iniciativa del 
responsable del fitxer.  
 
Així doncs, l’article 81 RLOPD classifica els nivells de seguretat segons el tipus 
de fitxer o tractament, tot establint les mesures de seguretat que s’hauran 
d’implementar. No obstant aquesta previsió, l’apartat setè del mateix precepte 
disposa que les mesures incloses en cadascun dels nivells tenen la condició de 
mínims exigibles, doncs aquestes es poden veure incrementades en virtut d’una 
disposició legal o reglamentària específica o per pròpia iniciativa del 
responsable del fitxer. 
 
D’acord amb l’anterior, el responsable del fitxer té la potestat per establir 
aquelles mesures de seguretat addicionals que consideri oportunes, al marge 
de l’eventual indicació del nivell de seguretat a implementar. De manera que res 
no impedeix al responsable del fitxer aplicar - o imposar a l’encarregat del 
tractament - unes mesures de seguretat corresponents a un nivell superior al 
mínim exigit. 
 
En qualsevol cas, cal tenir present que el contingut del contracte no s’ha de 
limitar a una reiteració de l’enunciat del que estableix l’article 12.2 LOPD, sinó 
que aquest s’ha d’adaptar - en cadascuna d’aquelles previsions - a la realitat de 
la prestació objecte d’encàrrec. 
 
Així, la solució que l’instructor apuntava a la proposta de resolució - l’estipulació 
del nivell de seguretat a implementar de conformitat amb l’RLOPD -, resultaria 
plenament vàlida per tal de donar compliment a la garantia prevista a l’article 
12.2 LOPD, doncs aquesta remissió reglamentària - al contrari de la remissió 
genèrica que constava en el contracte de XX/XX/08 - permet concretar les 
mesures de seguretat que es troben detallades en funció del nivell de seguretat. 
 
En un altre ordre de coses, l’entitat imputada considera desproporcionat d’acord 
amb el principi de tipicitat, que la manca d’indicació del nivell de seguretat sigui 
l’element que determini la comissió de la infracció. 
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En aquest sentit, cal recordar al XXA que en el plec de càrrecs formulat per 
l’instructor en data XX/XX/10 s’imputava el fet de que en “el dit contracte no hi 
figura cap estipulació referent a les mesures de seguretat que l’encarregat del 
tractament estaria obligat a implementar respecte a les dades personals objecte 
de tractament.” 
 
Com s’ha assenyalat, la menció del nivell de seguretat en el contracte regulador 
de l’encàrrec, constitueix una forma de donar compliment a la garantia 
establerta a l’article 12.2 LOPD relativa a l’estipulació de les mesures de 
seguretat. És per això, que la imputació rau en el fet de que el XXA, com a 
responsable del fitxer, no va estipular en el dit contracte les mesures de 
seguretat que havia d’implementar XXB. 
 
Cal tenir en compte que la seguretat de les dades constitueix una de les 
garanties essencials del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter 
personal. La persona titular de les dades ha de tenir la garantia que aquestes 
estaran segures, independentment de si són tractades pel mateix responsable 
del fitxer o bé per un encarregat del tractament. Així les coses, no ha de resultar 
estrany que el legislador hagi previst, com a garantia, que en el contracte pel 
qual es formalitza l’accés a dades de caràcter personal per compte de tercers -
el qual, a més, s’efectuarà sense el consentiment de la persona afectada -, el 
responsable del fitxer hagi d’estipular les mesures de seguretat que aquest 
tercer haurà d’implementar. 
 
Dit l’anterior, l’article 129 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula el 
principi de tipicitat en els següents termes: 
 
“1. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions de 
l'ordenament jurídic previstes com a tals infraccions per una llei, sense perjudici 
del que disposa per a l'Administració local el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
2. Únicament per la comissió d'infraccions administratives es poden imposar 
sancions que, en qualsevol cas, han d'estar delimitades per la llei. 
3. Les disposicions reglamentàries de desenvolupament poden introduir 
especificacions o graduacions en el quadre de les infraccions o sancions 
establertes legalment que, sense arribar a constituir noves infraccions o 
sancions, ni alterar la naturalesa o els límits de les que la llei estableix, 
contribueixin a la identificació més correcta de les conductes o a la 
determinació més precisa de les sancions corresponents. 
4. Les normes definidores d'infraccions i sancions no són susceptibles 
d'aplicació analògica.” 
 
Així les coses, la conculcació de les garanties previstes per la LOPD - entre 
elles, les establertes a l’article 12.2 LOPD - constitueix una infracció greu de 
l’ordenament jurídic, la qual ha estat prevista a l’article 44.3.d) LOPD. Per tant, 
en el present procediment sancionador no s’hauria vulnerat dit principi. 
 
Per les raons que s’han indicat, aquesta al·legació no pot prosperar.  
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Quart.- L’article 44.3 d) de la LOPD disposa que és una infracció greu: 
 
“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.” 
 
Sobre les garanties exigibles a l’accés a dades per compte de tercers, l’article 
12.2 LOPD estableix la garantia següent: 
 
“2. La realització de tractaments per compte de tercers ha d’estar regulada 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 diferent 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 refereix 
l’article 9 d’aquesta Llei que l’encarregat del tractament està obligat a 
implementar.” 
 
De les actuacions dutes a terme durant el present procediment, ha quedat 
acreditat que el XXA no va estipular en el contracte mitjançant el qual es va 
formalitzar l’encàrrec, les mesures de seguretat que l’encarregat havia 
d’implementar d’acord amb allò establert a l’article 12.2 LOPD com a garantia 
als efectes de donar cobertura al tractament de dades personals per compte de 
tercers.  
 
Aquest precepte estableix de forma clara que quan existeixi un tractament de 
dades per compte d’un tercer, com va succeir en el present cas, el responsable 
del fitxer ha d’indicar a l’encarregat del tractament quines mesures de seguretat 
considera que s’han d’adoptar per tal d’oferir una protecció adequada a les 
dades personals objecte de l’accés. 
 
Segons el Tribunal Suprem en la seva sentència de 4 de maig de 2009, l’article 
12 LOPD pretén “garantizar que el acceso de terceros a los datos de carácter 
personal únicamente se produzca en los casos y con las limitaciones 
legalmente establecidas, plasmándose las condiciones, la finalidad y el alcance 
de la cesión, de forma que resulte controlable en su desarrollo y cumplimiento.” 
 
Així doncs, aquestes garanties es materialitzen, d’una banda, en què la 
realització d’aquest tractament de dades estigui regulada per un contracte -
formalitzat per escrit o d’alguna altra manera que permeti acreditar la 
concertació i el contingut -, de l’altra, que en aquest contracte s’estableixi 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 pot utilitzar 
aquestes dades amb una finalitat diferent de la que figuri en el contracte ni 
comunicar-les a altres persones, així com que s’estipulin les mesures de 
seguretat que l’encarregat del tractament està obligat a implementar.  
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Com assenyalava l’instructor a la proposta de resolució, si bé el responsable del 
fitxer o tractament va formalitzar per escrit el contracte en data XX/XX/08, 
incloent-hi algunes de les garanties previstes en l’apartat segon de l’article 12 
LOPD, va ometre la garantia relativa a les mesures de seguretat que 
l’encarregat havia d’implementar. 
 
En definitiva, i en base al que s’ha exposat fins aquí, es considera acreditat que 
el XXA, ha comès una infracció greu prevista a l’article 44.3 d) en relació amb 
l’article 12 de la LOPD.” 

 

 

3.3.1.4. Manca de mesures de seguretat 
 
L’article 9 de la LOPD regula el principi de seguretat de les dades, que constitueix 
una garantia de la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat de la informació. Per 
garantir aquest principi, l’article esmentat imposa al responsable del fitxer i als 
encarregats del tractament l’obligació d’adoptar les mesures de seguretat de caràcter 
tècnic i organitzatiu 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 
emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció 
humana com del medi físic o natural. En el seu apartat segon, l’article 9 estableix que 
no s’han de registrar dades de caràcter personal en fitxers que no compleixin les 
condicions que es determinin per via reglamentària pel que fa a la integritat i a la 
seguretat, i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. 
Per últim, es fa una menció específica de les dades especialment protegides de 
l’article 7 de la LOPD, en el sentit que en aquests casos es fixaran també per via 
reglamentària uns requisits i unes condicions de seguretat específics, atesa la 
singularitat de les dades.  
 
La remissió a allò que es determini per reglament s’ha d’entendre actualment al Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la LOPD. Aquest reglament, com ja preveia el derogat Reial decret 
994/1999, d’11 de juny, determina el nivell de seguretat que s’ha d’implementar als 
fitxers automatitzats, i en aquest cas també als fitxers no automatitzats, segons la 
tipologia de les dades que es tractin, en el qual les dades especialment protegides 
gaudeixen del màxim grau de protecció. 
 
Cal destacar que dels 6 procediments sancionadors resolts durant l’any 2010 en què 
la infracció declarada va ser la vulneració de les mesures de seguretat exigibles, 3 
feien referència a l’incompliment de mesures relacionades amb dades de salut. Un 
d’aquests procediments es va iniciar d’ofici l’any 2009, arran d’una informació que va 
publicar un mitjà de comunicació relativa a la trobada de documentació mèdica 
relativa a pacients d’un centre hospitalari, en uns contenidors situats a la via pública. 
En el transcurs de les actuacions d’investigació dels inspectors de l’APDCAT, de 
manera immediata -el mateix dia en què es va publicar la notícia- es va poder 
esbrinar que qui havia fet possible que terceres persones accedissin a la informació 
era un metge resident del centre hospitalari, que l’havia abocat als contenidors. 
Aquesta circumstància, però, no impedeix que, tal com es fonamenta en la resolució 
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que es transcriu, s’imputi la responsabilitat al centre hospitalari, responsable del fitxer 
de pacients, d’acord amb el règim de responsabilitat que determina l’article 43 de la 
LOPD.  
 

“En efecte, sobre el règim de responsabilitat determina l’article 43 de la LOPD 
que: 
 
 “1. Els responsables dels fitxers i els encarregats dels tractaments estan 
subjectes al règim sancionador que estableix aquesta Llei.  
2. Quan es tracti de fitxers dels quals siguin responsables les administracions 
públiques cal atenir-se, pel que fa al procediment i les sancions, al que disposa 
l’article 46, apartat 2.“ 
 
Així, el responsable del fitxer del qual s’han extret les dades objecte de 
tractament és al seu torn el responsable de les infraccions que es puguin 
cometre segons el règim previst a la LOPD, i en aquest cas, com ja s’ha 
assenyalat als fets provats, el responsable del “Fitxer d’Històries Clíniques” és 
XXX, i per tant, és aquest ens el subjecte responsable de les infraccions 
produïdes en relació amb les dades personals incloses en els seus fitxers. 
 
En aquest sentit, com ja s’advertia per la instructora en la proposta i s’ha reiterat 
aquí novament, encara que l’autor material del fet consistent en llençar 
documentació relativa a dades de salut de pacients de l’hospital en un 
contenidor d’escombraries, deixant per tant aquesta informació fora de l’àmbit 
del responsable del fitxer, sigui presumptament un metge resident, el 
responsable de la infracció comesa en matèria de protecció de dades serà el 
responsable del fitxer, en aquest cas, XXX.  
 
Ens trobem aquí en un supòsit en què es produeix una dissociació entre la 
figura de l’autor material del fet i el responsable al qual s’imputa la infracció 
comesa per aquell, sent aquesta una imputació de responsabilitat realitzada “ex 
lege” (art. 43.1 de la LOPD). I és aquesta una operació jurídica habitual en el 
marc del dret administratiu sancionador; així, a títol  d’exemple, la Llei 28/2005, 
de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de 
la venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del tabac, al seu 
article 21.5, estableix un règim de responsabilitat de l’Administració en termes 
idèntics al recollit a la LOPD.  
 
En el present cas ha quedat acreditada l’aparició a la via pública d’un llistat que 
contenia dades personals extretes d’un fitxer de XXX, i que van resultar 
accessibles a tercers. Certament es pot admetre que aquest resultat fos 
conseqüència de l’actuació d’una persona, que havia pogut accedir a aquella 
documentació per la relació de servei mantinguda. En qualsevol cas, i admetent 
aquesta hipòtesi esgrimida per XXX, cal tenir ben present que si aquestes 
dades van aparèixer a la via pública, és perquè anteriorment havien sortit de 
XXX, és a dir, dels locals sota el control del responsable del fitxer, extrem que 
fou imputat en l’apartat segon dels fets imputats del plec de càrrecs, respecte al 
qual XXX no ha formulat cap al·legació per desvirtuar-lo.  
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En definitiva, que al marge de les mesures de seguretat que pogués tenir 
implantades XXX per la seva condició de responsable del fitxer, el cert és que 
no s’ha acreditat en cap moment que el responsable del fitxer hagués autoritzat 
la sortida de XXX de la documentació controvertida, tal com preceptua l’article 
92 de l’RLOPD, quan en el seu apartat segon estableix sobre la gestió de 
suports i documents que: “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 autoritzada en 
el document de seguretat”. 
 
És per tot el que s’ha exposat fins aquí que, tal com proposava la instructora, 
aquesta al·legació formulada davant el plec de càrrecs, no pot prosperar, a 
l’igual que la resta d’al·legacions efectuades per l’Hospital, totes elles 
degudament rebatudes de forma motivada a la proposta de resolució, davant la 
qual XXX no ha formulat cap al·legació.  
 
Tercer.- Els fets exposats als fets provats són constitutius de les infraccions que 
tot seguit s’esmenten:  
 
a) Una infracció greu prevista a l’article 44.3.d) 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 al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, 
RLOPD) 
 
L’article 44.3 d) de la LOPD disposa que és una infracció greu: 
 
“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 el precepte anterior, l’article 9 de la LOPD estableix el que es 
coneix com a principi de seguretat de les dades:  
 
“1. El responsable del fitxer i, si s’escau, l’encarregat del tractament han 
d’adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu 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 emmagatzemades 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 relació amb la seva 
integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, 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.” 
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Així doncs, l’article 9 de la LOPD recull el principi de seguretat de les dades, 
com a una de les garanties màximes del tractament de les dades personals, i 
obliga als responsables de fitxer a adoptar les mesures de seguretat tècniques i 
organitzatives legalment previstes per garantir aquest principi. 
 
En aquest sentit, l’RLOPD preveu, entre les mesures de seguretat de nivell 
bàsic, i per tant aplicables a tots els fitxers, ja siguin de nivell bàsic, mitjà o alt, 
entre d’altres, les següents mesures de seguretat: 
 
“Art. 92: 
Gestió de suports i documents. 
(...) 
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 autoritzada 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 contingui 
dades de caràcter personal, s’ha de destruir o esborrar mitjançant l’adopció de 
mesures dirigides a evitar l’accés a la informació que conté o la seva 
recuperació posterior. 
(...).” 
 
Doncs bé, de les actuacions practicades es considera acreditat que XXX no va 
adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la 
seguretat de les dades de caràcter personal que tractava en els seus fitxers, 
tendents a evitar, d’una banda que es pogués treure la informació 
emmagatzemada en els seus fitxers, i d’altra, que a les dades personals hi 
poguessin accedir persones no autoritzades.  
 
En concret, es considera provat que una persona que mantenia una relació de 
servei amb l’hospital i que per tant tenia accés a les històries clíniques de 
pacients de l’hospital a través de l’aplicatiu informàtic, va extreure part 
d’aquesta documentació de l’hospital sense disposar de l’autorització del 
responsable del fitxer, de manera que no es compliria allò expressament previst 
a l’art. 92.2 RLOPD, al no poder-se garantir que només hi podien accedir 
persones autoritzades. Al marge de la manca d’autorització preceptiva a la 
sortida de les dades, d’altra banda, XXX no ha acreditat tampoc en el curs 
d’aquest procediment que la persona que presumptament hauria extret aquesta 
documentació del recinte, hagués estat degudament informat de les mesures de 
seguretat que havia d’aplicar a aquest tipus de fitxers. L’extracció de la 
documentació relativa a històries clíniques de pacients, i la posterior aparició a 
la via pública, implica que terceres persones no autoritzades han pogut tenir 
accés a dades personals referents a la salut dels pacients de l’hospital.  
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Per tant, es considera acreditat que l’hospital no va implementar de forma 
efectiva les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, necessàries per 
evitar que les dades personals objecte de tractament es perdessin i poguessin 
arribar a tercers no autoritzats, tal com estableix l’art. 9.1 de la LOPD i, en 
conseqüència, al vulnerar-se el principi de seguretat de les dades, es va 
incórrer en la infracció tipificada a l’article 44.3.d) de la mateixa llei.” 

 

El tractament de dades personals de salut no és exclusiu dels centres hospitalaris, 
sinó que també es produeix en altres àmbits, en algun dels quals fins i tot amb molta 
freqüència, com és el cas dels serveis socials. És per això que en aquests casos 
també cal aplicar les mesures de seguretat de nivell alt previstes a l’RLOPD per a les 
dades de salut, tret de les excepcions previstes a l’efecte. No és sobrer recordar que, 
a més de les mesures de nivell alt, s’han d’implantar també de manera acumulativa 
les mesures de nivell bàsic i mitjà. Així, en una de les resolucions es declarava que 
una entitat que tenia per objecte la prestació de serveis socials havia vulnerat el 
principi de seguretat de dades, atès que no havia implementat de forma efectiva les 
mesures de seguretat, una de nivell bàsic (identificació i autenticació en l’accés a les 
dades) i una altra de nivell alt (registre d’accessos):  
 
 

“XXX, com a responsable del fitxer XXX que conté dades de caràcter personal, 
està obligat a adoptar de manera efectiva les mesures necessàries previstes a 
la normativa que garanteixin la seguretat de les dades i n’evitin l’alteració, 
pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Entre les mesures de nivell bàsic, la 
prevista a l’article 93 de l’RLOPD estableix l’obligació del responsable del fitxer 
d’implementar un mecanisme que permeti la identificació de manera inequívoca 
i personalitzada de tots els usuaris que accedeixen a cadascun dels fitxers que 
contenen dades de caràcter personal. 
 
Durant la tramitació d’aquest procediment ha quedat acreditat, com ja va 
exposar la instructora d’aquest procediment a la proposta de resolució, que XXX 
va permetre l’ús de codis d’usuari genèrics per tal d’accedir al fitxer XXX. Així es 
desprèn de l’anàlisi del registre d’accessos a l’expedient de la persona 
denunciant en el que figuren diverses entrades amb codis d’usuari genèrics 
atribuïts a diverses Oficines d’Acció Ciutadana. A més, aquest fet - la utilització 
de codis d’usuaris genèrics - ha estat expressament reconegut per la mateixa 
entitat imputada, tant en l’acte d’inspecció efectuat el dia XX/XX/09, com en 
l’escrit d’al·legacions al plec de càrrecs. Cal dir que el registre d’accessos 
previst a l’article 103 de l’RLOPD - disponible al fitxer que ens ocupa atès que 
conté dades de salut i per tant li són d’aplicació les mesures de nivell alt - té la 
finalitat de permetre conèixer a posteriori cada intent d’accés al fitxer, amb la 
identificació de l’usuari, la data i hora entre altra informació. Aquesta finalitat no 
es pot assolir amb l’ús de codis d’usuaris genèrics, ja que això impedeix 
identificar de forma inequívoca i personalitzada les persones que accedeixen a 
un fitxer, la qual cosa suposa una conculcació de les mesures de seguretat 
abans esmentades.  
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És per tot l’exposat en aquesta resolució que s’ha de concloure que XXX va 
incórrer en la infracció greu prevista a l’article 44.3.h) de la LOPD en relació 
amb l’article 9 de la LOPD i 93 i 103 de l’RLOPD, atès que no va implementar de 
forma efectiva les mesures de seguretat que preveuen els citats preceptes.” 

 

D’acord amb el que estableix el mateix article 9 de la LOPD, l’adopció de les mesures 
de seguretat que correspongui aplicar és exigible tant al responsable del fitxer com a 
l’encarregat del tractament. En aquest sentit, cal esmentar dos supòsits de naturalesa 
molt semblant i que han donat lloc a la incoació de dos procediments sancionadors, 
un d’ells resolt durant el 2010. Es tracta del cas de dues entitats que van encomanar 
la gestió del seu web a una empresa externa, servei que implicava l’accés a dades 
personals. Aquest encàrrec no es va formalitzar mitjançant un acord o contracte 
d’encàrrec que recollís les previsions de l’article 12 de la LOPD, motiu pel qual es va 
declarar que l’entitat havia conculcat una de les garanties de la LOPD, segons el 
criteri que ja s’ha avançat anteriorment. A banda d’això, es va considerar també que 
la manca de formalització d’aquest contracte d’encàrrec no excloïa l’obligatorietat de 
l’empresa que actuava com a encarregada del tractament d’implementar les  
mesures de seguretat que eren exigibles, per tal d’evitar que les dades personals 
tractades arribessin a coneixement de tercers:  

 

Tot i que XXA manifesta en la seva defensa que va implantar les mesures de 
seguretat que estaven al seu abast, i que va prendre mesures per garantir 
l’accés a les dades des de l’exterior mitjançant contrasenya, el cert és que de 
l’Acta Notarial de XX/XX/2009 i de l’informe tècnic d’auditoria emès per 
l’empresa XXX en data XX/XX/2009 es desprèn que en les dates indicades es 
podia accedir, a través del codi font del web de  XXB www i per mitjà de 
l’adreça web http://XXX a uns llistats que contenien dades de caràcter personal 
de les persones subscrites al servei de Newsletter, sense la necessitat de 
superar cap mecanisme d’autenticació ni altre que en restringís l’accés. A 
aquest fet objectiu cal afegir que en les dates esmentades XXA  prestava el 
contracte de consultoria i assistència - fet no negat per XXA -, i que del 
document de data XX/XX/2009 signat pel XXB i XXA com a resultes de la 
resolució del contracte de consultoria i assistència (document identificat per 
XXA com a núm. 6) es desprèn que XXA era l’empresa encarregada de 
gestionar els mecanismes d’autenticació per accedir a les pàgines 
d’administració del portal, la qual cosa incloïa el mecanisme d’autenticació per 
accedir a la llista de subscriptors del Newsletter. És a dir, que XXA era 
l’encarregada de gestionar els mecanismes d’autenticació per accedir a la llista 
de subscriptors del Newsletter, fet que XXA tampoc nega en l’escrit 
d’al·legacions, i que fins i tot implícitament ve a reconèixer quan afirma que va 
prendre mesures per garantir l’accés a les dades des de l’exterior, mitjançant 
contrasenya. 
 
En la mateixa al·legació XXA argumenta que XXB, com a responsable del fitxer, 
no havia indicat mitjançant contracte escrit les mesures de seguretat que 
l’encarregat del tractament havia d’implementar. Certament aquesta mancança 
és imputable al XXB i - en contra del que sosté XXA - sí ha tingut una 
conseqüència ja que se l’imposa la sanció corresponent per incomplir la 
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garantia prevista a l’article 12 de la LOPD, però tal circumstància no eximeix a 
XXA de la seva obligació d’implantar si més no les mesures de seguretat que 
com a mínim eren aplicables segons el previst a l’RLOPD, tal com es desprèn 
dels articles 79 i 82.3 de l’RLOPD. Al respecte, XXA afirma haver implantat la 
mesura de seguretat prevista a l’article 93 de l’RLOPD, però de les actuacions 
practicades es considera provat que aquesta mesura, en cas d’haver-se 
adoptat - cosa que no s’ha acreditat -, no fou efectiva.  
 
Quart.- Pel que fa a l’actuació de XXB, l’article 44.3.d) de la LOPD preveu com a 
infracció greu: 
 
“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.” 
 
Durant la tramitació d’aquest procediment ha quedat acreditat que, mitjançant el 
contracte de consultoria i assistència de XX/XX/2005, XXB va encarregar a 
l’empresa XXA la renovació d’un lloc web d’informació turística de XXB, així com 
el seu manteniment i gestió durant els quatre anys següents a la signatura del 
contracte, període que es va endarrerir fins l’XX/XX/2007; que en el marc del 
projecte XXA va crear una Newsletter, la gestió de la qual comportava l’accés a 
dades personals dels subscriptors, les quals es recollien en el fitxer Particulars, 
el responsable del qual era el XXB.. 
 
Tot i que la gestió del web d’informació turística del XXB comportava l’accés a 
dades personals, el XXB no va formalitzar el corresponent contracte 
d’encarregat del tractament en els termes previstos a l’article 12 de la LOPD, 
contracte que hauria habilitat a XXA per accedir a les dades personals dels 
subscriptors del Newsletter del XXB, ni va incloure en el contracte de consultoria 
i assistència referit les clàusules contractuals que regulessin la figura de 
l’encarregat del tractament en els termes legalment previstos.  
 
Com assenyala l’apartat 2 in fine de l’article 12 de la LOPD, el contracte 
d’encarregat ha d’indicar les mesures de seguretat necessàries per evitar, entre 
d’altres tractaments, accessos no autoritzats, com ha succeït en el cas present. 
L’exigència formal que es deriva d’aquest article, doncs, respon a l’obligació del 
responsable del fitxer de vetllar per la protecció de les dades personals a 
través, entre d’altres, de la concreció de les mesures de seguretat que cal 
adoptar per tal que quedi garantida la protecció de les dades personals, 
garantia que, tal com s’ha posat de manifest en el present cas, disminueix quan 
no existeix un contracte d’encarregat que inclogui l’estipulació de les mesures 
de seguretat a aplicar per l’encarregat.  
 
És per tot això que es considera que amb l’actuació que s’ha descrit el XXB va 
cometre la infracció prevista a l’article 44.3.d) de la LOPD, en relació amb la 
garantia prevista a l’article 12 de la mateixa Llei.  
 
Quant a l’actuació de XXA, l’article 44.3.h) de la LOPD tipifica com a infracció 
greu el següent: “Mantenir els fitxers, locals, programes o equips que continguin 
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dades de caràcter personal sense les degudes condicions de seguretat que es 
determinin per via reglamentària”. 
 
Aquest precepte s’ha de posar en relació amb l’article 9 de la LOPD, referent al 
principi de seguretat. Per la seva banda, l’RLOPD, en relació amb les mesures 
de seguretat de nivell bàsic - és a dir, aplicables en tots els fitxers que contenen 
dades de caràcter personal - i en desenvolupament de l’article 9 de la LOPD, 
preveu l’obligació d’implantar mecanismes d’identificaicó i autenticació per tal 
d’evitar accessos indeguts a dades personals. 
 
De les actuacions que s’han dut a terme en el present procediment es desprèn 
que XXA va tenir accés a dades de caràcter personal quan executava el servei 
que li havia encomanat  XXB, de manera que XXA actuava com a encarregat del 
tractament, per compte de  XXB.  
 
A partir d’aquesta premissa, cal subratllar que el propi article 9 de la LOPD, 
abans transcrit, imposa també a l’encarregat del tractament el deure d’adoptar 
les mesures de seguretat que corresponguin. A nivell reglamentari, aquesta 
obligació de l’encarregat del tractament està igualment prevista als articles 79 i 
83 de l’RLOPD. Per tant, XXA estava obligada a adoptar de manera efectiva les 
mesures necessàries previstes a la normativa que garantissin la seguretat de les 
dades i n’evitessin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Entre les 
mesures de nivell bàsic, la prevista a l’article 93 de l’RLOPD estableix l’obligació 
d’implementar un mecanisme que permeti la identificació de manera inequívoca 
i personalitzada de tots els usuaris que accedeixen a les dades de caràcter 
personal. 
 
Per tot el que s’ha exposat es considera que XXA ha comès la infracció greu 
prevista a l’article 44.3.h) de la LOPD en relació amb l’article 9 de la LOPD i 93 
de l’RLOPD, atès que no va implementar de forma efectiva les mesures de 
seguretat que preveuen els preceptes esmentats”. 

 

 
3.3.1.5. Vulneració del deure de secret 
 
D’acord amb el que estableix l’article 10 de la LOPD, el responsable del fitxer i els qui 
intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades de caràcter personal estan 
sotmesos al deure de secret professional, en relació a les dades personals que 
tracten. Aquest deure de secret comporta, segons la dicció de l’article esmentat, el 
deure de custodiar amb diligència les dades personals objecte de tractament, per tal 
d’evitar que puguin ser conegudes per tercers, fora dels casos permesos per la Llei. 
El deure de secret subsisteix fins i tot després que s’hagi acabat la relació amb el 
titular de les dades o amb el seu responsable. Així, la persona física titular de la dada 
ha de tenir la garantia que les seves dades personals es tractaran conforme a la 
LOPD.  
 
La gravetat de la infracció de vulneració del deure de guardar secret divergeix 
segons la tipologia de les dades difoses. Així, l’article 44.2.e) de la LOPD tipifica com 
a infracció lleu la vulneració del deure de secret, excepte que constitueixi infracció de 
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caràcter greu. Aquesta tipificació com a infracció greu vinculada a la vulneració de 
secret es troba a l’article 44.3.g), en relació a les 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 suficients per obtenir una avaluació de la 
personalitat de l’individu. Finalment, la vulneració del deure de secret es qualifica 
com a molt greu a l’article 44.4.g), en els casos de les dades especialment 
protegides que regulen els 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 interessades.  
 
Durant l’any 2010, s’han dictat 7 resolucions sancionadores en què s’ha declarat la 
comissió de la vulneració del deure de guardar secret. Una d’aquestes imputacions 
fa referència al centre hospitalari que s’ha comentat a l’apartat de vulneració de 
mesures de seguretat, ja que precisament la manca d’aplicació de les mesures 
exigibles va permetre que terceres persones accedissin a la documentació clínica 
que s’havia abocat en contenidors.  
 
Cal ressaltar que la vulneració del deure de confidencialitat es pot produir en 
actuacions a les quals es dóna poca rellevància, o que es fan de manera irreflexiva, 
com ara l’enviament d’un correu electrònic a una pluralitat de persones. En aquest 
sentit, dos dels procediments sancionadors en què es va declarar la comissió 
d’aquesta infracció tenien com a origen l’enviament d’un correu electrònic a diferents 
destinataris, sense utilitzar el sistema de còpia oculta. D’aquesta manera, es van 
revelar a cadascuna de les persones destinatàries les adreces electròniques de la 
resta, així com altra informació que es podia inferir de l’enviament massiu, fet sense el 
consentiment de les persones afectades. Es transcriu a continuació un extracte d’una 
d’aquestes resolucions, corresponent a la part en què es fonamenta l’aplicació del 
tipus lleu de vulneració del deure de secret i no el molt greu de comunicació de 
dades il·lícita, per no concórrer la voluntat inequívoca del responsable del fitxer o 
tractament de revelar aquestes dades a tercers.  
 
 

“2.2.- La segona al·legació fa referència a allò que s’exposava en el fonament 
jurídic segon de la proposta de resolució, en el qual la instructora afirmava que 
no es podia considerar acreditada la concurrència de la voluntat de l’Ajuntament 
de revelar les adreces electròniques. En aquest sentit, discrepa el denunciant 
d’aquest raonament atès que “si el envío de todas las direcciones de correo en 
un correo oficial no es revelarlas tal como demostré en su día creo que es tratar 
de forma muy benevolente al denunciado.”  
 
En relació amb aquesta al·legació, cal exposar que en formular la proposta de 
resolució, la instructora va efectuar un canvi de qualificació respecte a la 
provisional del plec de càrrecs, per considerar que els fets imputats eren 
constitutius de la infracció lleu tipificada a l’article 44.2 e) en relació amb l’article 
10, ambdós de la LOPD.  
 
Aquest canvi de qualificació obeeix a que el tipus imputat inicialment en el plec 
de càrrecs, és a dir, la comunicació o cessió de dades de caràcter personal no 
consentida, requereix per al seu perfeccionament, la concurrència de dos 
requisits. El primer, que efectivament es produeixi una cessió o comunicació de 
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dades, entesa com “qualsevol revelació de dades efectuada a una persona 
diferent a l’interessat” (article 3.i de la LOPD) i el segon, que a més hi concorri la 
voluntat  inequívoca del responsable del fitxer o tractament de revelar aquestes 
dades a tercers.  
 
Doncs bé, en el present cas, es considera que si bé l’actuació de l’Ajuntament 
va permetre que terceres persones accedissin a dades de caràcter personal, no 
es pot considerar acreditada que la voluntat de l’Ajuntament, en el moment 
d’efectuar aquest enviament, fos justament la de revelar les adreces 
electròniques dels qui havien intervingut en el procés participatiu a terceres 
persones  (concretament, a la resta de destinataris del correu electrònic enviat 
de forma massiva) sinó, que la voluntat de l’Ajuntament era informar a tots els 
participants del resultat dels qüestionaris titulats “Com vols que sigui la carretera 
de XXX?” així com comunicar-los la celebració d’una reunió el dia XX/XX/09 
sobre el projecte en qüestió. 
 
En aquest sentit, és necessari aclarir que aquest canvi de qualificació en el tipus 
imputat, no implica que ara es negui que l’Ajuntament hagi permès que arribin a 
coneixement de terceres persones les diferents adreces electròniques. Ans el 
contrari, en aquest procediment sancionador es considera acreditat que 
l’actuació de l’Ajuntament va permetre que terceres persones accedissin a 
dades de caràcter personal. Ara bé, el que no es considera acreditat, és que la 
pretensió de l’Ajuntament en cometre el fet imputat fos precisament, la difusió 
de les diferents adreces electròniques, motiu pel qual, no procedeix declarar 
que s’ha comès una infracció per cessió o comunicació de dades il·lícita. 
 
Així doncs, per tot el que s’ha exposat, procedeix desestimar la present 
al·legació.” 

 
En una altra resolució, es va fer una anàlisi interessant sobre com es pot fer 
compatible el compliment dels requisits exigibles respecte de la notificació dels actes 
administratius, amb el respecte al dret a la protecció de dades de caràcter personal. 
En aquesta resolució, es va declarar que la forma en què s’havia notificat un acte 
administratiu referent a un expedient disciplinari havia comportar la vulneració del 
deure de secret, ja que es va permetre que en tinguessin coneixement persones 
diferents al destinatari de la notificació: 
 

“Tercer.- L’article 10 de la LOPD disposa que: 
 
“El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament 
de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que 
fa a les dades i al deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i tot 
després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, si s’escau, 
amb el seu responsable”  
 
L’article 44.3.g) de la LOPD tipifica com a infracció greu:  
 
“La vulneració del deure de guardar secret sobre les dades de caràcter 
personal incorporades a fitxers que continguin dades relatives a la comissió 
d’infraccions administratives o penals, Hisenda Pública, serveis financers, 
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prestació de serveis de solvència patrimonial i crèdit, així com els altres fitxers 
que continguin un conjunt de dades de caràcter personal suficients per obtenir 
una avaluació de la personalitat de l’individu.”  
 
El deure de secret comporta, segons disposa l’article 10 de la LOPD, el deure 
de guardar les dades personals objecte de tractament. Les obligacions del 
secret professional i custòdia de les dades que disposa el citat precepte, 
suposa una garantia que la informació registrada no traspassarà l’àmbit del 
responsable del fitxer, assegurant així al titular de les dades tractades que 
aquestes no seran conegudes per terceres persones, llevat el que disposen 
altres preceptes de la LOPD. És a dir, l’obligació establerta a l’article 10 de la 
LOPD té com a finalitat evitar que, per part del responsable del fitxer i els qui 
intervinguin en qualsevol fase del tractament, es produeixin filtracions de dades 
personals no consentides per les persones titulars de les mateixes. Així, el 
Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat en la seva sentència 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 
comunicación 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 
29/03/2006 es pronuncia al  fonament de dret tercer en els termes següents:  
 
“El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de ficheros 
automatizados, recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 5/1992, comporta 
que el responsable - en este caso, la entidad bancaria recurrente - 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 contenido teniendo el 
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún 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 reconocimiento 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 intimidad 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 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 fundamental, 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 292/2000 ). Este derecho fundamental a la protección de los datos 
"persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos 
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personales, sobre su uso y destino" (STC 292/2000 ) que impida que se 
produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, "es decir, el 
poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida". 

 En el cas que ens ocupa, durant la tramitació d’aquest procediment, ha quedat 
acreditat que en data XX/XX/07 l’entitat imputada va adreçar una notificació a la 
persona denunciant al seu lloc de treball - la Comissaria de XXA. Per tal 
d’acreditar la pràctica de la notificació, s’acompanyava aquesta amb un ofici 
que havia de ser signat per la persona destinatària per tal que l’ Ajuntament de 
XXB pogués verificar la recepció de la dita notificació. Aquest ofici contenia 
dades de caràcter personal (en concret, a més del nom i cognoms de la 
persona interessada, el fet que se li havia incoat un procediment disciplinari per 
part de l’ Ajuntament de XXB) a les quals van tenir accés, tal com ha reconegut 
la pròpia entitat imputada, el missatger encarregat de l’entrega de la notificació i 
personal no identificat adscrit a la Comissaria de XXA. 
 
1.- En la primera de les al·legacions formulades al plec de càrrecs, l’Ajuntament 
adduí que “per poder acreditar la notificació de l’acte administratiu, en concret, 
la incoació, per part de l’Ajuntament de  XXB d’un expedient disciplinari a 
l’interessat, calia que a l’ofici hi constés, tal i com especifica l’article esmentat 
anteriorment (article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú), la data, 
la identitat i el contingut de l’acte notificat”.   
 
Certament, tal com ja va manifestar la instructora en la proposta de resolució,  
l’article 59.1 de la Llei 30/1992 exigeix que el mitjà pel qual s’efectuï la 
notificació d’un acte administratiu - en aquest cas la incoació d’un expedient 
disciplinari contra la persona aquí denunciant -, permeti acreditar la data de 
recepció, la identificació de la persona que recull la notificació i el contingut de 
l’acte que es notifica. Així, la Llei 30/1992 admet diverses formes d’efectuar la 
pràctica de la notificació, sempre i quan s’acreditin les circumstàncies previstes 
en el citat precepte. 
 
L’Ajuntament de XXB, amb la finalitat de practicar la notificació a la persona 
denunciant de la incoació d’un expedient disciplinari, va optar pel sistema 
d’elaborar un ofici - que incorporava el nom i cognoms del destinatari, així com 
el contingut de l’acte notificat - amb el qual s’acompanyava la resolució a 
notificar, i utilitzava a l’efecte els serveis d’una empresa de missatgeria. Per tal 
d’acreditar la recepció de la dita notificació, la persona que la recollia havia 
d’estampar la seva signatura en una còpia de l’ofici en qüestió. 
 
Doncs bé, tal com ja es va assenyalar a la proposta de resolució, estem davant 
d’un supòsit en què s’han de compatibilitzar dues normes previstes en  cossos 
legals diferents: per una banda, l’article 59.1 de la Llei 30/1992, quant a 
l’acreditació de la notificació; i, d’altra banda, l’article 10 de la LOPD, pel que fa 
al deure de secret. Així, ha de ser possible conciliar el respecte a ambdues 
normes, de manera que l’Ajuntament pugui acreditar la notificació a la persona 
interessada del contingut de l’acte, sense que aquesta actuació suposi una 
vulneració del deure de secret establert a la normativa de protecció de dades.  
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Aquesta conciliació hauria estat perfectament possible si a l’ofici de la 
notificació hi hagués constat - pel que fa al contingut de l’acte - únicament les 
dades imprescindibles per identificar l’acte a notificar, com ara la simple menció 
al núm. de procediment assignat i el tipus d’acte a notificar (resolució, 
requeriment, etc). Aquest és el sistema previst expressament a l’article 40 del 
Reial decret 1989/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Serveis Postals, en el qual en relació a les notificacions d’òrgans administratius i 
judicials, determina que s’haurà de fer constar l’acte al qual es refereix la 
notificació (citació, requeriment, resolució) i la indicació “Expedient núm....” o 
qualsevol altra expressió que identifiqui l’acte a notificar.  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
 
En relació a les dades respecte a les quals es va incomplir el deure de secret - 
la incoació d’un procediment disciplinari a la persona denunciant per part de 
l’Ajuntament de XXB - convé no oblidar que tant la Llei 30/1992 (arts. 31, 37.3, 
137), com la normativa de protecció de dades (arts. 7 i 44.3.g de la LOPD, i 81.2 
a del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la LOPD) atribueixen una consideració especial 
als procediments sancionadors. En concret, s’ha de destacar que la LOPD, en 
el seu article 7, considera dades especialment protegides les relatives a la 
comissió d’infraccions administratives. 
 
Com ja va subratllar la instructora del procediment a la proposta de resolució, 
aquesta informació - relativa a un expedient administratiu disciplinari - no podia 
ser facilitada a tercers, llevat consentiment de la persona interessada o que 
existís habilitació legal que permetés la seva comunicació. No consta en aquest 
cas el consentiment de la persona afectada, ni tampoc que l’Ajuntament 
disposés d’habilitació legal per fer-ho.  
 
És per tot el que s’ha exposat fins aquí que les al·legacions primera i segona 
formulades davant el plec de càrrecs per part de l’Ajuntament de XXB no poden 
prosperar, atès que no desvirtuen els fets imputats, tal com s’exposava en la 
proposta de resolució formulada per la instructora.” 

 
En una altra resolució, es va imputar a un ajuntament, responsable del fitxer del padró 
d’habitants, la vulneració del deure de secret, en lliurar a un tercer un justificant de 
residència que incloïa dades de la persona denunciant sense que aquesta hagués 
prestat el seu consentiment, i sense que hi hagués habilitació legal per fer-ho: 
 
 

“Així les coses, com indicava l’instructor en la proposta de resolució, per tal de 
determinar si l’Ajuntament de XXX podia facilitar un certificat de residència a una 
persona diferent de l’afectat, cal observar la normativa aplicable al padró 
d’habitants. 
 
Primerament, els apartats 1 i 3 de l’article 16 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (en endavant LRBRL), estableixen el següent: 
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“1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos 
de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio 
y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se 
expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los 
efectos administrativos. (...) 
3. Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas 
que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les 
sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y 
exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos 
relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales 
sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 
9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en la leyes de estadística de las 
comunidades autónomas con competencia en la materia.” 
 
D’altra banda, l’article 40 del 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, disposa 
el següent:  
 
“1. El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un 
municipi. Les dades que consten en el padró constitueixen una prova pel que fa 
a la residència al municipi i al domicili habitual. Les certificacions expedides 
pels ajuntaments sobre aquestes dades tenen caràcter de document públic i, en 
conseqüència, gaudeixen de la presumpció de veracitat i fan prova de les 
dades que s'hi consignen, a tots els efectes administratius. 
2. Les dades que consten en el padró municipal són confidencials. L'accés a 
aquestes dades es regeix per les normes que regulen l'accés administratiu dels 
ciutadans als arxius i als registres públics i per la Llei 5/2002, del 19 d'abril, de 
l'Agència Catalana de Protecció de Dades. 
3. Sens perjudici del que disposa l'apartat 2 i sense que calgui el consentiment 
de la persona interessada, les dades del padró poden ésser comunicades a 
altres administracions públiques que ho sol·licitin, quan siguin necessàries per a 
exercir les competències respectives, i exclusivament per als assumptes en què 
sigui rellevant conèixer la residència o el domicili.” 
 
Respecte a aquesta exigència de confidencialitat sobre les dades del padró 
municipal, prevista expressament a l’article 40.3 del DL 2/2003, ja s’hi havia 
pronunciat l’Audiència Nacional en la sentència de 02/02/01, respecte a un 
supòsit produït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LOPD, però que resulta 
traslladable aquí. Argumentava l’Audiència Nacional el següent:  
 
“Los datos del Padrón son confidenciales, pues contienen datos propios del 
ámbito de privacidad de los empadronados, como se infiere de la simple lectura 
del artículo 16.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, donde se exponen los 
datos que obligatoriamente constan en el Padrón; y que están sometidos a la 
Ley 5/1992, con la única excepción contenida en el artículo 11.3 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, antes transcrito. En consecuencia y conforme se 
infiere del artículo 11.1 de la LO 5/1992, los datos contenidos en el Padrón «solo 
podrán ser cedidos para el cumplimiento de fines directamente relacionados 
con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo 
consentimiento del afectado» Siendo necesario precisar que conforme a la ley 
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5/1992, toda la obtención de datos resultante de la consulta de un fichero debe 
considerarse cesión. Las excepciones al principio general del 11.1 vienen 
establecidas taxativamente en el 11.2.” 
 
Doncs bé, com assenyalava l’instructor, amb anterioritat a l’inici del present 
procediment l’Ajuntament de XXX ja va admetre implícitament que amb la 
conducta imputada s’havia vulnerat la LOPD, al manifestar que s’havia obert un 
expedient informatiu a la treballadora que hauria expedit el justificant de 
residència controvertit. Així mateix, el Consistori no ha esgrimit la concurrència 
d’alguna habilitació legal que donés cobertura a l’expedició i lliurament del 
justificant de residència referent a la persona denunciant a un tercer. 
 
Així doncs, durant la tramitació d’aquest procediment, ha quedat acreditat que 
en data XX/XX/09, una empleada de l’Ajuntament de XXX va lliurar a un tercer un 
justificant de residència referent a la persona denunciant, en el qual figurava el 
seu domicili vigent en aquell moment, sense el consentiment d’aquesta persona. 
Aquesta actuació hauria estat motivada per la petició d’un certificat de 
convivència efectuada per una persona que hauria conviscut anteriorment amb 
la persona denunciant. Així, segons va manifestar l’Ajuntament en l’acte 
d’inspecció efectuat en XX/0X/10, l’aplicació informàtica no permetia generar 
automàticament un certificat de convivència referent a l’històric, motiu pel qual, 
la treballadora de l’Ajuntament, amb la voluntat de certificar aquesta convivència 
passada entre la persona sol·licitant i la persona aquí denunciant, va generar un 
justificant de residència de la persona denunciant amb les dades actuals, i es 
va afegir com a observació l’anterior domicili, com s’ha dit a efectes d’acreditar 
la convivència passada.  
 
Així, en base al que s’ha exposat fins aquí, es considera acreditat que una 
empleada de l’Ajuntament de XXX, i en conseqüència, el propi Ajuntament de 
XXX com a entitat responsable del fitxer “Padró d’habitants” en el qual es 
trobava inclosa l’adreça actual de la persona denunciant en el moment dels fets 
objecte d’aquest procediment -la qual es va fer constar en el justificant de 
residència-, va cometre una infracció tipificada com a lleu per l’article 44.2 e) 
LOPD, per vulneració del deure de secret professional en relació a la dada 
personal abans esmentada.  
 
En definitiva, l’Ajuntament de XXX ha comès una infracció lleu prevista a l’article 
44.2 e) en relació amb l’article 10 de la LOPD.” 

 
 
3.3.1.6. Conculcació del principi de qualitat de dades 
 
Es tractaran en aquest apartat alguns casos en què s’ha declarat la vulneració del 
principi de qualitat de dades de caràcter personal, principi recollit a l’article 4 de la 
LOPD. De la dicció d’aquest article se’n desprenen diferents vessants o 
manifestacions: principi de proporcionalitat o pertinència, exactitud, finalitat i 
conservació. Així, l’apartat 1 del precepte es refereix al fet que les dades personals 
només es poden recollir per ser tractades, i tractar-les, 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. L’apartat 2 del mateix precepte 
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determina que les dades personals només es poden utilitzar per a la finalitat concreta 
per a la qual s’havien recollit, sense que se’n pugui fer un ús per a una finalitat 
incompatible -concepte que la jurisprudència interpreta com a finalitat diferent.  
L‘apartat 3 preceptua l’exactitud de les dades, en el sentit que les dades que es 
tractin han de ser exactes i posades al dia, de manera que responguin amb veracitat 
a la situació actual de l’afectat. Per tal de donar compliment a aquests principis, el 
mateix article 4 estableix una sèrie d’obligacions per al responsable del fitxer o 
tractament en relació a les actuacions que ha de dur a terme, quan les dades que 
tracta són inexactes o han deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per 
a la qual s’han recollit o registrat.  
 
Durant l’any 2010, s’han resolt 5 procediments sancionadors en què s’ha declarat la 
vulneració d’aquest principi de qualitat de dades. 3 d’ells feien referència a la 
vulneració del principi de pertinència o proporcionalitat en el tractament de les dades 
i els dos restants a la vulneració del principi de finalitat. Aquestes vulneracions van 
donar lloc a la declaració de la infracció de caràcter greu tipificada a l’article 44.3.d), 
referent a la conculcació de principis i les garanties de la LOPD.  
   
Dos dels procediments sancionadors que es van resoldre feien referència a la 
publicació, en el lloc web de les entitats objecte de denúncia, de les dades relatives a 
les persones que s’havien presentat a processos selectius o de concurrència 
competitiva. En ambdós casos es va considerar que la informació dels denunciants 
que figurava al document publicat, en concret nom i cognoms, juntament amb la 
dada del DNI amb numeració completa, era excessiva per a la finalitat perseguida. 
Certament, s’admetia que hi havia una habilitació legal que emparava el tractament 
de dades personals, en el sentit que estava permesa la identificació dels participants 
en les llistes publicades al web; però, a continuació, es declarava que aquesta 
finalitat es podia assolir de manera menys lesiva per al dret fonamental a la protecció 
de dades, com ara fent constar únicament el nom i els cognoms dels participants i, 
en cas de coincidència, afegir-ne el DNI, però no amb la numeració completa sinó 
parcial. Es transcriu a continuació un extracte d’una de les resolucions adoptades en 
aquest sentit:  
 

“Tal com ja es va exposar en l’Acord d’inici de data XX/0X/10, s’admet 
l’existència d’habilitació legal per publicar la Resolució de data 0X/XX/08. 
Qüestió diferent és que, encara que existeixi habilitació legal per publicar, quan 
aquesta publicació implica la difusió de dades de caràcter personal, a l’hora de 
difondre-les, cal tenir en compte dues possibles situacions: 1) Que aquesta 
habilitació legal determini expressament quines són les dades de caràcter 
personal que cal publicar, com succeeix en el cas de les persones beneficiàries 
d’una subvenció (article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que 
remet al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre); o, 2) Que aquesta habilitació legal empari la publicació però 
no especifiqui quines dades de caràcter personal cal publicar. En aquest últim 
cas, és quan l’òrgan que efectua la publicació haurà de valorar quines dades 
personals resulten necessàries per assolir la finalitat que justifica la publicació, 
és a dir, caldrà valorar des de la perspectiva del principi de qualitat de les 
dades, en la seva vessant de proporcionalitat (article 4.1 LOPD), quines dades 
de caràcter personal són adequades, pertinents i no excessives en relació amb 



106 

l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han 
obtingut.  
 
Doncs bé, en relació amb la notificació mitjançant publicació de les persones 
que figuraven en situació de reserva, tal com ja es va argumentar a l’Acord 
d’inici, tot i que existia habilitació legal per aquesta publicació sobre la base 
d’allò que disposa l’article 59.6 de la Llei 30/92 en relació la Resolució 
XX/2XXX/2008, de X d’agost, i la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics, aquests preceptes no habilitaven 
expressament la publicació de nom i cognoms junt amb el DNI - amb totes les 
xifres. Per aquest motiu, des de la perspectiva de l’article 4.1 de la LOPD, escau 
analitzar si el tractament de dades personals que es va dur a terme era 
proporcional a la finalitat que l’hauria motivat.  
 
En aquest sentit, per tal de determinar si es va complir amb aquest principi, en 
primer lloc, cal delimitar quina era la finalitat del tractament i quin ha estat el 
tractament efectuat. Pel que fa al tractament realitzat, aquest va consistir en la 
publicació de la resolució de la convocatòria de beques i ajuts destinats a 
universitats i centres de recerca per a la formació i contractació de personal 
investigador novell per a l’any 2009 (XX-XXX), on hi figuraven les persones que 
havien obtingut la subvenció i/o ajut, les que estaven en situació de reserva i les 
persones que havien resultat excloses. I, pel que fa a la finalitat d’aquest 
tractament, aquesta consistia en què un cop finalitzat el procés d’atorgament, és 
notifiqués mitjançant la publicació en el tauler d’anuncis i al web de XXX, la 
resolució de l’esmentada convocatòria fent públiques la llista de les persones a 
les quals s’havia atorgat la beca i/o ajut, les que es trobaven en situació de 
reserva i les que estaven excloses, tal com disposava la base 11 de la 
convocatòria aprovada per Resolució XX/2XXX/2008, de X d’agost, per la qual 
s’aproven les bases i s’obre la convocatòria de beques i ajuts destinats a 
universitaris i centres de recerca per a la formació i contractació de personal 
investigador novell per a l’any 2009 (XX-XXX), sota el títol “Notificació de la 
resolució”: “Publicació al tauler d’anuncis de XXX. Per tal de fer-ne una difusió 
més gran i amb un propòsit informatiu, el resultat de la resolució es pot consultar 
a la pàgina web de XXX (http://www.XXX) i a la del XXX (http://www.XXX)”. És a 
dir, que la finalitat d’aquest tractament era que totes les persones que havien 
presentat la sol·licitud de beca i/o ajut coneguessin la resolució adoptada 
respecte a la seva sol·licitud. De manera que la inclusió de les dades personals 
en aquesta resolució (nom i cognoms juntament amb la xifra completa del 
DNI/NIF) obeïa únicament al motiu de facilitar la identificació de les persones. 
 
Així les coses, per tal de determinar si el tractament consistent en la publicació 
del nom i cognoms juntament amb el DNI/NIF amb totes les xifres, complia amb 
aquest principi de qualitat de les dades, és procedent invocar en aquest punt la 
doctrina jurisprudencial (per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de 
02/07/2007 i la Interlocutòria del Tribunal Constitucional de 26/02/2007), que 
estableix una sèrie de requisits per tal de comprovar si una mesura restrictiva 
d’un dret fonamental, com és el dret a la protecció de dades de caràcter 
personal, és respectuosa amb el principi de proporcionalitat.  
 

http://www.xxx/�
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Aquesta doctrina assenyala que per tal que una mesura sigui considerada 
proporcional, caldrà que compleixi amb tres requisits: a) que sigui necessària, 
en el sentit que no existeixi una altra més moderada per a la consecució 
d’aquest propòsit amb la mateixa eficàcia (judici de necessitat); b) que sigui 
susceptible d’aconseguir l’objectiu proposat (judici d’idoneïtat); i, c) que se’n 
derivin 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 aquest punt, convé recordar novament, que aquest procediment 
sancionador només s’ha incoat per entendre que podrien resultar “dades 
excessives”, la publicació de les dades de caràcter personal, consistents en el 
nom i cognoms i el DNI - amb totes les xifres - de les persones a les quals 
s’havia denegat la beca i/o ajut però que es trobarien en situació de reserva i 
que s’havien presentat a la convocatòria esmentada, de manera, que l’anàlisi 
sobre els requisits exigits per la jurisprudència només s’analitzaran en relació 
amb aquestes. Pel que fa a la resta de dades publicades, cal remetre’s a les 
argumentacions exposades a l’acord d’inici. 
 
El primer requisit relatiu al judici de necessitat, fa referència a que la mesura 
restrictiva de drets fonamentals sigui necessària, en el sentit que no existeixi una 
altra més moderada per a la consecució d’aquest propòsit amb la mateixa 
eficàcia, de manera que, si la finalitat del tractament pot aconseguir-se 
mitjançant la realització d’una activitat diferent al tractament efectuat, sense que 
aquesta finalitat sigui alterada o perjudicada, hauria d’optar-se per aquesta 
última, atès que el tractament de les dades de caràcter personal suposa, tal 
com consagra el nostre Tribunal Constitucional, en la Sentència 292/2000, de 30 
de novembre, una limitació al dret de la persona a disposar de la informació que 
es refereixi a si mateixa. En aquest sentit, i aplicant aquest judici de necessitat al 
cas present, la finalitat del tractament, és a dir, la identificació de les persones 
que havien sol·licitat alguna d’aquestes beques i/o ajuts per tal que aquestes 
coneguessin que, malgrat no haver resultat beneficiàries, es trobaven en 
situació de reserva, s’hauria pogut assolir sense necessitat de publicar el nom i 
cognoms juntament amb el DNI/NIF amb totes les xifres, ja que la identificació 
dels mateixos quedava garantida mitjançant la publicació del DNI, igual que en 
el cas de les persones que havien resultat excloses, o bé, fins i tot, mitjançant la 
publicació de nom i cognoms i per als casos de coincidència, per mitjà de la 
publicació parcial del DNI/NIF, adoptant així una mesura que permetia 
aconseguir la mateixa finalitat i resultant alhora menys perjudicial amb el dret a 
la protecció de les dades de caràcter personal. Pel que fa al segon i tercer 
requisit, és a dir, que sigui susceptible d’aconseguir l’objectiu proposat i que 
se’n derivin més beneficis o avantatges per a l’interès general que perjudicis 
sobre altres béns o valors en conflicte, certament, la inclusió del nom i cognoms 
i del número de DNI/NIF contribueix a identificar la persona titular de les dades, 
però tenint en compte el que s’ha dit anteriorment, aquesta finalitat també 
s’aconsegueix mitjançant el DNI o bé mitjançant, nom i cognoms, i en cas de 
coincidència, amb la numeració parcial del DNI/NIF.  
 
Finalment, XXX exposava que “no poden equiparar-se les situacions de les 
sol·licituds definitivament denegades de les sol·licituds en llista de reserva”, de 
manera que “en tenir aquests participants una expectativa sòlida d’un dret a una 
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beca i/o ajut, la publicació de les seves dades no pot considerar-se excessiva, 
com si es tractés dels titulars de les sol·licituds denegades”. 
 
Certament, no es pot equiparar mimèticament la situació d’exclosos amb la 
situació de reserves; però, encara menys es pot equiparar la situació de reserva 
amb la de beneficiari de l’ajut i/o beca, ja que si bé en algun cas la persona que 
està en situació de reserva es pot convertir en beneficiari, tal opció està 
supeditada a unes circumstàncies (renúncies, incompliment, etc), cosa que 
permet inferir que difícilment totes les persones que estan en reserva acabaran 
sent beneficiaris. A més, la pròpia base 13 de la Resolució XX/2XXX/2008, de X 
d’agost, especifica que en tal cas, s’hauria de notificar expressament a la 
persona que ha passat de la situació de denegat en reserva a la de beneficiari, 
ens els termes assenyalats per l’article 58 i 59 de la Llei 30/92, i amb el 
benentès que caldrà la publicació, en els casos en què sigui exigible d’acord 
amb l’article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que remet al Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de finances públiques de 
Catalunya .  
 
Així les coses, sobre la base de les diferents raons exposades anteriorment, es 
considera que el tractament de dades realitzat per XXX, consistent en la 
publicació del nom i cognoms junt amb la dada del DNI -amb totes les xifres-, 
és del tot excessiva atenent a la finalitat de la seva publicació, i en 
conseqüència, es desestimava aquesta al·legació, en haver vulnerat allò que 
determina l’article 4 de la LOPD. 
 
.................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 
Tercer.- L’article 4 de la LOPD regula el principi de qualitat de dades i en el seu 
apartat primer estableix que:  
 
“Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així 
com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no 
excessives  en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i 
legítimes per a les quals s’hagin obtingut”.  
 
En el cas que ens ocupa, ha quedat acreditat que XXX va publicar la Resolució 
de XX/XX/08, del president de la XXX, per la qual es resol la convocatòria de 
beques i ajuts destinats a universitats i centres de recerca per a la formació i 
contractació de personal investigador novell per a l’any 2009 (XX-XXX), on hi 
figuraven, entre d’altres, les dades de caràcter personal relatives al nom i 
cognoms juntament amb el número de DNI -amb totes les xifres. A efectes 
d’identificació de les persones en llista de reserva hauria estat suficient la 
publicació del seu DNI, de la mateixa manera que amb el llistat d’exclosos, o 
bé, mitjançant nom i cognoms, i en cas de coincidència, amb la numeració 
parcial del DNI/NIF, per la qual cosa, la difusió de les dades relatives al nom i 
cognoms juntament amb el DNI/NIF amb totes les xifres, eren del tot 
innecessàries i excessives atenent la finalitat de la publicació de la resolució 
esmentada.  
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Aquests fets constitueixen un tractament de dades de caràcter personal d’acord 
amb la definició establerta per la LOPD, i per tant, com a tal, s’ha de sotmetre 
als principis i garanties previstos a la LOPD, entre els quals es troba el principi 
de qualitat de dades esmentat. El principi de qualitat de les dades s’aplica a les 
diferents fases del tractament de dades de caràcter personal, és a dir, tant en el 
moment de la recollida de les dades i emmagatzematge d’aquestes, com a 
qualsevol posterior ús que se’n faci. Així doncs, el precepte esmentat consagra 
el principi de pertinència o limitació en el tractament de les dades de caràcter 
personal,  principi que impedeix el tractament d’aquelles dades quan no siguin 
necessàries o proporcionades a la finalitat que justifica el tractament, i d’acord 
amb el qual s’haurà de limitar el tractament de dades excessives o bé s’haurà 
de procedir a la seva supressió.  
 
De tot el que s’ha exposat, ha quedat acreditat que XXX ha dut a terme un 
tractament de les dades de caràcter personal, que resulta contrari al principi de 
qualitat de dades que preveu l’article 4 de la  LOPD, per considerar-se excessiu 
en relació amb la finalitat pretesa. Per tant, es considera que aquests fets són 
constitutius de la infracció prevista a l’article 44.3.d) de la LOPD, que tipifica 
com a infracció greu:  
 
“Tractar les dades de caràcter personal o utilitzar-les posteriorment amb 
conculcació dels principis i garanties que estableix aquesta Llei o amb 
incompliment dels preceptes de protecció que imposin les disposicions 
reglamentàries de desplegament quan no constitueixin infracció molt greu”.  

 

En relació a la conculcació del principi de finalitat resulta d’interès un cas en què es 
va declarar la conculcació d’aquest principi per part de l’encarregat del tractament, ja 
que havia accedit a unes dades en el marc d’un contracte per a unes finalitats 
determinades, i les va utilitzar per a una finalitat diferent. El supòsit de fet concret és 
el d’una entitat financera que havia subscrit un contracte d’encarregat de tractament 
amb una universitat, mitjançant el qual aquesta última autoritzava l’accés a les dades 
de matriculació dels alumnes amb l’única finalitat d’expedir-los el carnet d’estudiant. 
A partir d’aquí, l’entitat financera va utilitzar les dades relatives a una persona que 
havia sol·licitat l’expedició del carnet d’estudiant, amb la finalitat d’obrir un compte 
corrent al seu nom; és a dir, amb una finalitat diferent a l’establerta al contracte amb 
el responsable del fitxer, sense haver obtingut el consentiment preceptiu. Aquesta 
actuació va donar lloc a la declaració d’infracció de caràcter greu per conculcació de 
principis de la LOPD i a la imposició de sanció econòmica, atesa la naturalesa de 
l’entitat responsable de la infracció:  
 

“L’entitat imputada també reitera allò que ja va exposar en les al·legacions al 
plec de càrrecs, relatiu a que les dades personals utilitzades en el contracte de 
compte corrent i targeta financera les va facilitar la mateixa afectada 
directament i de forma voluntària a XXX (entitat financera), dades que considera 
que són diferents a les establertes amb la Universitat. 
Doncs bé, com va indicar l’instructor, consta acreditat que la persona afectada i 
XXX (entitat financera) van formalitzar l’obertura d’un compte corrent i la 
concessió d’una targeta de dèbit vinculada al carnet universitari a través de 
contracte subscrit el XX/XX/2009. Així doncs, aquest contracte legitimaria el 
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tractament de les dades de la persona afectada a partir de la data en què es va 
formalitzar, però no el tractament que prèviament s’havia dut a terme, quan XXX 
(entitat financera) ja tenia accés a les dades personals de la persona aquí 
denunciant, atesa la seva condició d’encarregada del tractament per a la 
prestació del servei d’expedició del “carnet XXX (universitat)”. 
 
Com exposava l’instructor, el tractament il·legítim imputat en el present 
procediment sancionador és l’ús de les dades personals de la persona afectada 
en data XX/XX/2009 amb la finalitat de donar d’alta d’un compte corrent i una 
targeta de dèbit, és a dir, una finalitat diferent a la que figurava en l’encàrrec 
que li havia permès tenir accés a aquelles dades personals. 
 
L’extracte del compte corrent emès en data XX/XX/2009 - data anterior a la 
formalització del contracte - que la persona afectada va aportar amb l’escrit pel 
qual interposava recurs de reposició contra la resolució d’arxiu de les 
actuacions prèvies núm. XXX/2009, permet considerar acreditat que XXX (entitat 
financera)  va obrir el compte corrent en data XX/XX/2009, és a dir, més d’un 
mes abans de subscriure el contracte amb la persona afectada a través del qual 
aquesta hauria donat el seu consentiment a aquest tractament diferent al que es 
perseguia en l’encàrrec de la XXX (universitat). 
....... 
 
Quart.- L’article 12.2 LOPD, relatiu a l’accés a les dades per compte de tercers, 
determina que la seva regulació haurà de respectar els següents requisits: 
 
“2. La realització de tractaments per compte de tercers ha d’estar regulada 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 diferent 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 refereix 
l’article 9 d’aquesta Llei que l’encarregat del tractament està obligat a 
implementar.” 
 
En la base vuitena del contracte subscrit entre XXX (universitat) i XXX (entitat 
financera) el XX/XX/2008, hi figurava expressament que XXX (entitat financera) 
“es compromet a tractar les dades seguint les instruccions del responsable del 
tractament, i a no aplicar-les o utilitzar-les amb finalitat diferent a la que és 
objecte del contracte”.  
 
D’acord amb el precepte transcrit i amb la previsió expressa que figurava en el 
contracte esmentat, XXX (entitat financera) - com a encarregada del tractament - 
no podia aplicar les dades ni utilitzar-les amb una finalitat diferent de la que 
figurava en el contracte esmentat, que segons la base primera, era l’emissió del 
“carnet XXX” a diversos col·lectius de la Universitat. 
 
L’article 12.4 LOPD, referent al règim de responsabilitats en l’accés a les dades 
per compte d’un tercer, disposa el següent:  
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“4. En cas que l’encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, 
les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, també ha 
de ser considerat responsable del tractament, i ha de respondre de les 
infraccions en què hagi incorregut personalment.” 
 
Vist l’anterior, l’ús de les dades de la persona afectada amb la finalitat d’obrir un 
compte corrent a aquesta i vincular el carnet d’estudiant a una targeta financera, 
constituïa un tractament il·legítim, atès que les dades personals van ser 
tractades amb una finalitat diferent a aquella en base a la qual la XXX 
(universitat) li havia permès l’accés. Per tant, del tractament efectuat per 
XXX(entitat financera) incomplint les previsions establertes en el contracte, n’és 
responsable aquesta entitat financera d’acord amb l’establert a l’article 12.4 
LOPD. 
 
Per la seva banda, l’article 44.3 d) LOPD disposa que és una 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 a aquest tipus infractor, l’article 4.2 LOPD, relatiu al principi de 
finalitat, estableix que: 
 
“2. Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar 
per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat 
recollides. No es considera incompatible el tractament posterior d’aquestes 
dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.” 
 
Així, l’article 4.2 LOPD estableix que les dades de caràcter personal no es 
poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals hagin 
estat recollides, i quan les dades s’utilitzin amb una finalitat diferent, serà 
necessari el consentiment de la persona afectada (Sentència de l’Audiència 
Nacional núm. 1344/2006, de 29 de març). Per tant, la utilització que en va fer 
XXX (entitat financera), procedint a l’obertura d’un compte corrent i la concessió 
d’una targeta financera, constitueix una finalitat diferent d’aquella per la qual  
XXX (universitat) li va permetre l’accés al fitxer “Gestió acadèmica” - confecció 
del “carnet XXX (universitat)” -, la qual cosa resulta contrària al principi de 
finalitat o de qualitat de les dades previst a l’article 4 LOPD. 
 
L’Audiència Nacional s’ha pronunciat sobre què s’ha d’entendre 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 
incompatible está utilizando una expresión inspirada en el art. 1 b) de la 
Directiva 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 no sea 
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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 mateix sentit s’havia pronunciat també l’Audiència Nacional en la 
Sentència de 11/02/04, en la qual al seu torn reiterava el criteri ja manifestat 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 15/1999, en contraposición con el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 
5/1992, ya no se refiere a “finalidades distintas”, sino a “finalidades 
incompatibles”, revelando una ampliación de la posibilidad de utilización de los 
datos, sin embargo la interpretación sistemática del precepto y la ambigüedad 
del término finalidades incompatibles avalan la interpretación realizada 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 si”, 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 rechazarse.” 
 
És a dir, que les dades de caràcter personal no es poden tractar per a finalitats 
diferents a les que s’havien indicat en el contracte d’encarregat de tractament, 
ja que això suposaria un nou ús que requereix el consentiment de la persona 
interessada. 
 
En definitiva, com indicava l’instructor en la proposta de resolució, XXX (entitat 
financera) - com a encarregada del tractament - restava habilitada per a tractar 
les dades personals de la persona afectada, només amb la finalitat de 
confeccionar el “carnet XXX (universitat)”. Per tant, qualsevol altre tractament 
que se separés de la finalitat explicitada en el contracte d’encarregat del 
tractament, requeria del consentiment de la persona titular. 
 
Doncs bé, en el present procediment sancionador ha quedat acreditat que no 
va ser fins el 18/09/2009 que l’entitat imputada va obtenir el consentiment de la 
persona afectada per tractar les seves dades personals per a l’obertura d’un 
compte corrent, així com per a la concessió d’una targeta bancària vinculada al 
carnet d’estudiant. Així mateix, també consta acreditat que XXX (entitat 
financera) va obrir el compte corrent en data 06/08/2009 a nom de la persona 
afectada, sense que l’entitat imputada hagi acreditat haver dut a terme aquest 
tractament amb el consentiment preceptiu de la persona afectada. En base a 
l’anterior, es considera que aquest tractament es va efectuar a partir de les 
dades a les quals hi tenia accés en virtut de la seva condició d’encarregada del 
tractament, motiu pel qual s’ha de concloure que XXX (entitat financera) va 
incomplir el contracte subscrit amb  XXX (universitat) en data 28/05/2008, i en 
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concret, allò relatiu a la prohibició de tractar les dades personals amb una 
finalitat diferent de l’allí definida. 
 
En conseqüència, i en base al que s’ha exposat fins aquí, es considera acreditat 
que amb la utilització de les dades personals de la persona afectada amb una 
finalitat diferent de l’estipulada en el contracte pel qual XXX (entitat financera) 
adquiria la condició d’encarregada del tractament als efectes de confeccionar el 
“carnet  XXX (universitat)”, s’hauria comès la infracció tipificada com a greu per 
l’article 44.3 d) de la LOPD, per dur a terme un tractament de dades de caràcter 
personal no permès per la llei. 
 
En definitiva, es considera acreditat que XXX (entitat financera) ha comès una 
infracció greu prevista a l’article 44.3 d) en relació amb l’article 4.2 de la LOPD.” 

 

 
3.3.1.7. Tractaments i cessions il·lícits 
 
La LOPD, per tal de protegir el dret dels titulars de les dades que la seva informació 
es tracti de manera legítima i puguin decidir sobre el seu l’ús, estableix com a norma 
general que les dades de caràcter personal només es poden tractar i cedir quan hi 
hagi el consentiment de la persona titular de les dades, o bé una habilitació legal per 
al tractament o la cessió. La mateixa LOPD estableix unes excepcions generals al 
consentiment, a l’article 6.2 pel que fa al tractament i a l’article 11.2 pel que fa a la 
comunicació de dades, que s’ha de complementar amb l’article 21 en el cas de 
cessions entre administracions públiques. Per tant, els tractaments de dades 
personals o les comunicacions de dades que es duguin a terme fora dels supòsits 
permesos per la llei constituiran un tractament o una cessió de dades il·lícita. 
 
Pel que fa al tractament inconsentit de dades de caràcter personal, s’han resolt tres 
procediments en què s’ha declarat que les entitats objecte de denúncia havien tractat 
dades de caràcter personal relatives als denunciants sense el seu consentiment i 
sense habilitació legal. Per aquest motiu, es va imputar a aquestes entitats la 
comissió de la infracció de caràcter greu prevista a l’article 44.3.d), per conculcació 
del principi de consentiment establert a l’article 6 de la LOPD. Així, en un d’aquests 
casos es va declarar que l’empresa que gestionava els serveis funeraris d’un 
ajuntament havia tractat la dada personal de la denunciant relativa al seu compte 
corrent; en concret l’havia utilitzat per al cobrament d’una taxa, sense el consentiment 
de la persona afectada, la qual cosa va donar lloc a la imposició de sanció 
econòmica per tractar-se d’un fitxer de titularitat privada. 
 
També en relació al principi de consentiment, és d’interès referir-se a un cas en què, 
al contrari del supòsit mencionat anteriorment, es va considerar que la recollida i el 
tractament de la dada personal del compte corrent de la persona denunciant per part 
d’un ens municipal, amb finalitat recaptatòria en l’execució d’un deute, no requeria el 
consentiment del titular de les dades, atès que hi havia habilitació legal per a aquest 
tractament. Es declarava, així, l’arxiu de la denúncia presentada pel ciutadà:  
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“Tercer.- Cal analitzar doncs si el tractament de la dada personal referent al 
número de c/c de la persona denunciant que va efectuar l’XXX en l’execució del 
deute derivat d’una sanció administrativa, s’ajusta al previst a la LOPD, o si per 
contra podria ser constitutiu d’alguna infracció prevista en la dita Llei. Els 
apartats 1 i 2 de l’article 6 de la LOPD en relació al principi de consentiment 
disposen el següent: 
 
“1. El tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment 
inequívoc de l’afectat, llevat que la llei disposi una altra cosa. 
2. 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; quan es refereixin a les parts d’un contracte o un 
precontracte d’una relació de negoci, laboral o administrativa i siguin 
necessàries per al seu manteniment o compliment; quan el tractament de les 
dades tingui com a finalitat protegir un interès vital de l’interessat en els termes 
de l’article 7, apartat 6, d’aquest Llei, o quan les dades figurin en fonts 
accessibles al públic i el seu tractament sigui necessari per a la satisfacció de 
l’interès legítim perseguit pel responsable del fitxer o pel del tercer a qui es 
comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets i les llibertats 
fonamentals de l’interessat.” 
 
Així doncs, d’acord amb aquest precepte es pot afirmar que les dades de 
caràcter personal només es poden recollir o tractar quan s’obté el consentiment 
inequívoc de l’afectat, prohibició que tindria, entre d’altres excepcions, que una 
norma amb rang de llei hi doni cobertura, o bé, que aquestes dades personals 
es recullin per a l’exercici de les funcions pròpies de les Administracions 
Públiques. 
 
És a partir d’aquesta idea que s’ha d’analitzar si s’observen indicis d’infracció en 
els fets objecte de denúncia, consistents en la recollida i tractament de la dada 
personal del compte corrent de la persona denunciant sense el seu 
consentiment. 
 
Quart.- D’acord amb les actuacions realitzades i amb la documentació obrant a 
l’expedient es desprèn que part del fitxer de “Sistema Integrado de 
Recaudación” es nodriria amb dades cedides per les entitats bancàries a 
requeriment de XXX. 
 
Així les coses, és necessari analitzar el règim normatiu aplicable a la recaptació 
dels deutes derivats de les sancions de trànsit imposades per una entitat local. 
 
En primer lloc, en relació al mitjà d’execució forçosa consistent en el 
constrenyiment sobre el patrimoni, l’article 97.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, estableix que: 
 

        1. Si en virtut d'un acte administratiu s'ha de satisfer una quantitat líquida, s'ha 
de seguir el procediment establert per les normes reguladores del procediment 
recaptatori en la via executiva.” 
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D’altra banda, l’article 2.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació 
als recursos de les entitats locals preveu el següent: 
 
“2. Per a la cobrança dels tributs i de les quantitats que com a ingressos de dret 
públic, com ara prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries, preus 
públics, i multes i sancions pecuniàries, ha de percebre la hisenda de les 
entitats locals d’acord amb el que preveu l’apartat anterior, aquesta hisenda té 
les prerrogatives establertes legalment per a la hisenda de l’Estat, i, si s’escau, 
ha d’actuar conforme als procediments administratius corresponents.” 
 
Les prerrogatives de la hisenda estatal a què es refereix l’art. 2.2 del RDL 
2/2004 es regulen a l’article 10.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària: 
 
“1. Sense perjudici de les prerrogatives establertes per a cada dret de 
naturalesa pública per la seva normativa reguladora, la cobrança d’aquests 
drets s’ha de fer, si s’escau, d’acord amb els procediments administratius 
corresponents i gaudeix de les prerrogatives que estableix als tributs la Llei 
general tributària, i de les que preveu el Reglament general de recaptació.” 
 
D’acord amb aquest marc normatiu, per tal de procedir al cobrament dels 
deutes derivats de les multes imposades per les entitats locals que no s’han 
abonat per l’obligat en la fase de pagament voluntari, aquestes entitats poden 
fer ús de les prerrogatives establertes a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària (en endavant, LGT), tot i tractar-se d’ingressos de dret públic 
no tributaris. 
 
A aquest respecte l’article 93.1 c) de la LGT disposa la següent obligació 
d’informació: 
 
“1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com les entitats 
esmentades a l'apartat 4 de l'article 35 d'aquesta Llei, estan obligades a 
proporcionar a l'Administració tributària tota classe de dades, informes, 
antecedents i justificants amb transcendència tributària relacionats amb el 
compliment de les seves pròpies obligacions tributàries o deduïts de les seves 
relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres persones. 
 
En particular: 
 
(...)c) Les persones o entitats dipositàries de diners en efectiu o en comptes, 
valors o altres béns de deutors a l'Administració tributària en període executiu 
estan obligades a informar als òrgans de recaptació i a complir els requeriments 
efectuats per aquests en l'exercici de les seves funcions.” 
 
Així mateix, l’article 94.5 de la LGT, determina el següent: 
 
“5. La cessió de dades de caràcter personal que s'hagi d'efectuar a 
l'Administració tributària conforme al que disposen l'article anterior, els apartats 
anteriors d'aquest article o una altra norma de rang legal, no requereix el 
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consentiment de l'afectat. En aquest àmbit no és aplicable el que disposa 
l'apartat 1 de l'article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.” 
 
Tal com assenyala l’Ajuntament de XXX, l’Audiència Nacional en la seva 
sentència de 06/04/05, en relació als articles 111.1 i 112.4 de l’anterior LGT -
equivalents als articles 93.1 i 94.5 de la vigent LGT, respectivament -, manifesta 
que: 
 
“De conformidad con lo expuesto, se desprende que para que la entidad 
bancaria ceda los datos de sus clientes, ante la solicitud del Ayuntamiento de 
Barcelona, a fin de hacer efectiva la cuantía de las multas de tráfico en vía 
ejecutiva, no es necesario el consentimiento de los afectados ya que existe una 
Ley que habilita para dicha cesión.” 
 
Per tant, de conformitat amb les normes que s’han exposat, es permet la cessió 
de la dada que va motivar la queixa del denunciant, i en conseqüència, el seu 
tractament posterior per part de l’Administració cessionària, sempre que aquest 
tractament posterior tingui com a última finalitat el compliment de les funcions 
de recaptació que siguin competència de l’òrgan cessionari, en el present cas, 
la gestió i recaptació per part de XXX dels deutes derivats de les sancions 
imposades en matèria de trànsit.”  

 
 
A continuació, abordem algunes resolucions referents a la comunicació de dades 
personals a tercers. L’article 44.4.b) de la LOPD qualifica com a infracció de caràcter 
molt greu “la comunicació o la cessió de dades de caràcter personal, llevat dels 
casos en què estigui permès”. Durant l’any 2010, s’han resolt deu procediments 
sancionadors en què s’ha declarat la comissió d’aquesta infracció i, per altra banda, 
també s’han arxivat diferents denúncies, en haver-hi habilitació legal que permetia 
dur a terme les cessions denunciades o per concórrer alguna de les excepcions 
previstes a l’article 11.2 de la LOPD. En dos d’aquests casos, l’habilitació legal per 
comunicar les dades objecte de denúncia consistia en el dret dels ciutadans d’accés 
als arxius i registres administratius, regulat a l’article 37 de la Llei 30/1992 (i també 
actualment a l’article 27 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya).  
 
Una de les resolucions dictades en què es va declarar la comissió de la infracció 
prevista a l’article 44.4.b de la LOPD feia referència a un cas en què la policia local 
d’un ajuntament havia publicat, en un tauler d’anuncis situat a les seves 
dependències, una sèrie de llistats relatius a les baixes per incapacitat laboral, 
accident de treball o estat d’indisposició dels agents i del personal administratiu 
adscrits al cos policial, durant l’any anterior a la publicació de la informació. En 
aquests llistats, hi figuraven els noms i cognoms dels afectats juntament amb els dies 
de la baixa o indisposició i estaven ordenats segons el nombre de dies de baixa. En 
la resolució dictada es fonamentava que, amb la publicació d’aquest llistat, la policia 
local de l’ajuntament havia revelat dades de salut dels seus treballadors, sense que 
aquests haguessin prestat el seu consentiment exprés amb caràcter previ i sense que 
hi hagués cap norma amb rang de llei que habilités la publicació de les dades. 
L’APDCAT no va estimar les al·legacions fetes per l’entitat imputada per intentar 
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justificar la seva actuació, una de les quals relativa a les suposades necessitats 
organitzatives. L’ens local també qüestionava que algunes de les dades difoses 
poguessin tenir la consideració de dades de salut: 
  

“En aquest sentit, no és sobrer afegir que és un criteri reiterat d’aquesta 
Agència, el considerar que la simple menció de la paraula “baixa”, ja seria una 
dada associada a la salut de la persona afectada. En qualsevol cas, no seria 
necessari acudir a aquest criteri en el present cas, ja que com s’ha exposat, el 
mot baixa anava acompanyat d’altres elements que confirmaven sense cap 
mena de dubte que s’estava davant dades de salut.  
 
En aquest sentit, és oportú assenyalar que la voluntat del legislador de la LOPD 
al regular les “dades de salut”, fou la d’aplicar el sistema més elevat de 
protecció per a aquest conjunt de dades de caràcter personal. Per aquest 
motiu, es troben regulades a l’article 7, sota el títol “Dades especialment 
protegides”, concretament al seu apartat tercer, que disposa: “Les dades de 
caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a la salut i a la vida 
sexual només poden ser recollides, tractades i cedides quan, per raons 
d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament.”  
 
A partir d’aquí, l’RLOPD ha concretat en l’article 5.1.g) la definició del concepte 
“Dades de caràcter personal relacionades amb la salut”, com “les informacions 
que concerneixen la salut passada, present i futura, física o mental, d’un 
individu. En particular, es consideren dades relacionades amb la salut de les 
persones les referides al seu percentatge de discapacitat i a la seva informació 
genètica”. És a dir, el concepte “dada de salut” es refereix a qualsevol tipus 
d’informació que incorpori algun element vinculat a la salut.  
A l’anterior cal afegir que la concepció àmplia del concepte dada de salut, es fa 
palesa tant en el punt 45 de la Memòria del Conveni 108 del Consell d’Europa, 
com en la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. 
Aquestes circumstàncies es posen de manifest  a la Sentència de l’Audiència 
Nacional de 17/12/08, que en el seu fonament quart, recull les consideracions 
dels organismes abans esmentats quan defineixen el concepte relatiu a les 
dades de salut: “En cuanto a qué se entiende por datos de salud, que la LOPD 
no define, es el apartado 45 de la Memoria Explicativa del Convenio 108 del 
Consejo de Europa, el que indica que su concepto abarca “las informaciones 
concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un 
individuo”, pudiendo tratarse de informaciones sobre un individuo de buena 
salud, enfermo o fallecido” añadiendo que “debe entenderse que estos datos 
comprenden igualmente las informaciones relativas al abuso del alcohol o al 
consumo de drogas.” 
 
Se trata de un concepto amplio, según la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, Sala Pleno, de 6 de noviembre de 2003, asunto C-
101/2001 (Caso Lindqvist), en la que se razona que la indicación, en una página 
web de Internet, de que una persona se ha lesionado un pie y está en situación 
de baja parcial constituye un dato personal relativo a la salud, empleada por la 
Directiva 95/46/CE, debe ser interpretada de forma amplia, que comprenda la 
información relativa a los aspectos físicos y psíquicos de la salud de una 
persona. 
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La SAN, Sec.1ª, de 27-04-2005 (Rec. 305/2003) considera, por ejemplo, que el 
porcentaje sobre discapacidad es un dato relativo a la salud y ello porque 
cualquier forma de discapacidad conlleva, en sí misma, una minusvalía o una 
disfunción en el órgano del cuerpo afectado.(...)” 
 
Així doncs, per tot el que s’ha exposat, la instructora va desestimar aquesta 
al·legació, atès que la informació publicada en el tauler permetia a totes les 
persones que hi tinguessin accés, conéixer circumstàncies de la salut de 
persones treballadores, vinculades al seu nivell d’absentisme. 
 
En segon lloc, pel que fa a l’afirmació que realitzava l’Ajuntament, segons la 
qual entén que la informació penjada en les llistes “no era desconeguda per 
aquest personal (tothom sabia qui havia estat o no de baixa)”, al respecte, és 
oportú assenyalar que el fet que algunes de les persones que potencialment 
poguessin tenir accés a aquelles dades personals ja en tinguessin un 
coneixement previ, això no fa perdre la vigència del dret a la protecció de dades 
de les persones afectades, tal com advertia expressament el Tribunal 
Constitucional a la Sentència núm. 292/2000, de 30 de novembre, i 
concretament en el seu Fonament Jurídic Sisè, en el qual distingia entre el dret 
fonamental a la intimitat i el dret a la protecció de dades de caràcter personal:  
 
“La función del derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE es la de 
proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la 
vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y 
de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad (por todas STC 
144/1999, de 22 de julio, F. 8). En cambio, el derecho fundamental a la 
protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control 
sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir 
su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. En fin, el 
derecho a la intimidad permite excluir ciertos datos de una persona del 
conocimiento ajeno, por esta razón, y así lo ha dicho este Tribunal (SSTC 
134/1999, de 15 de julio, F. 5; 144/1999, F. 8; 98/2000, de 10 de abril , F. 5; 
115/2000, de 10 de mayo, F. 4), es decir, el poder de resguardar su vida 
privada de una publicidad no querida. El derecho a la protección de datos 
garantiza a los individuos un poder de disposición sobre esos datos. Esta 
garantía impone a los poderes públicos la prohibición de que se conviertan en 
fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de 
prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas 
de dicha información. Pero ese poder de disposición sobre los propios datos 
personales nada vale si el afectado desconoce qué datos son los que se 
poseen por terceros, quiénes los poseen, y con qué fin.” 
(...) 

“De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la protección 
de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier 
tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros 
pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es 
sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE 
otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a 
aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser 

javascript:enlaza('RTC 1999\\134','.','F.6')�
javascript:enlaza('RTC 1999\\134','.','F.6')�
javascript:enlaza('RTC 2000\\98','.','F.6')�
javascript:enlaza('RTC 2000\\115','.','F.6')�


119 

accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición 
del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. 
También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que 
sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino 
que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la 
identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil 
ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan 
para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una 
amenaza para el individuo” 
 
Finalment, aquesta segona al·legació concloïa amb la petició de l’Ajuntament 
consistent en què els fets no es qualifiquessin com una comunicació de dades 
inconsentida, sinó com una vulneració del deure de secret lleu (art. 44.2.e 
LOPD) o el tipus greu de conculcació dels principis i garanties establerts a la 
LOPD (art. 44.3.d LOPD).  
 
Doncs bé, en relació amb les diferents qualificacions proposades per 
l’Ajuntament de XXX, cal reiterar aquí allò manifestat per la instructora en la 
proposta. En el plec de càrrecs es va considerar que el tipus infractor que 
encaixava als fets imputats, és a dir, a la difusió de diferents dades de caràcter 
personal mitjançant les llistes penjades en el tauler d’anuncis de la Policia Local, 
era el molt greu de l’art. 44.4.b) de la LOPD, referent a la cessió o comunicació 
de dades de caràcter personal, cessió o comunicació definida com “qualsevol 
revelació de dades efectuada a una persona diferent a l’interessat” (article 3.i) 
de la LOPD). Així, per qualificar un tractament de dades personals com a cessió 
o comunicació de dades, és suficient que es produeixi una revelació de dades a 
tercers i que concorri, per part del responsable del fitxer o tractament de les 
dades, la voluntat inequívoca de revelar-les. 
 
En aquest sentit, es considera que en els fets imputats en aquest procediment, 
concorren ambdues circumstàncies. En primer lloc, es considera que, des del 
moment en què les persones adscrites a la Policia Local van poder accedir a les 
dades de caràcter personal d’altres empleats, es va produir una revelació a 
tercers, atès que el caràcter personalíssim del dret a la protecció de dades, 
comporta que l’accés per part d’una persona diferent al titular de la dada 
personal, sense que concorri el seu consentiment ni una habilitació legal que ho 
empari, sigui considerat com una revelació il·lícita. A més, tal i com s’ha 
fonamentat anteriorment, a aquestes dades personals també hi haurien pogut 
accedir persones alienes a la Policia Local. En segon lloc, es considera també 
acreditat que concorre la voluntat inequívoca del responsable del fitxer de 
revelar aquestes dades, atès que l’Ajuntament, amb la publicació de les llistes 
en el tauler d’anuncis, el que pretenia era difondre, comunicar, és a dir, posar 
en coneixement de tots els treballadors, les dades sobre les baixes per 
incapacitat o accident de treball i/o indisposicions del personal adscrit a la 
Policia Local.  
 
Com ja s’ha dit, abans de procedir al tractament de qualssevol tipus de dades 
de caràcter personal, com seria el cas de la comunicació que ens ocupa, serà 
necessari valorar amb caràcter previ, si concorre alguna habilitació legal que 
empari el tractament que es vol efectuar o en cas contrari, s’haurà de sol·licitar 
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el consentiment inequívoc de l’afectat, que a més hauria de ser exprés en dades 
de salut.  
 
A l’últim, es fa necessari assenyalar, que fins i tot per al cas en què s’hagués 
estimat la pretensió de l’Ajuntament, en el sentit de considerar els fets com a 
constitutius d’una infracció per vulneració del deure de secret, igualment 
s’haurien de qualificar els fets com una infracció molt greu de les previstes a la 
LOPD, atès que la vulneració del deure de secret, si afecta a dades referents a 
la salut de les persones -com és el cas tal com s’ha fonamentat anteriorment-, 
s’ha previst expressament com a infracció molt greu a l’article 44.4 g), atesa la 
protecció especial a aquesta tipologia de dades.  
 
Així les coses, tal com va fonamentar la instructora, es considera procedent 
qualificar els fets imputats com a constitutius de la infracció molt greu tipificada 
a l’article 44.4 b) de la LOPD, atès que l’Ajuntament va revelar les dades de 
caràcter personal dels treballadors, sense que aquests haguessin prestat el seu 
consentiment exprés amb caràcter previ i sense que existís cap norma amb 
rang de llei que habilités la publicació de les dades.  
 
Per tant, per les diferents raons exposades, es desestimava aquesta al·legació. 
 
En la tercera i darrera al·legació, sota el títol “Exposició de les dades amb 
finalitats organitzatives del Servei”, l’Ajuntament exposava que les dades 
d’absentisme laboral són de rellevant importància per tal de poder organitzar 
correctament els diferents torns de treball que presta la Policia Local de XXX. 
Així mateix, invocava l’Ordre de servei dictada per l’Inspector en Cap de la 
Policia Local de XXX en data XX/XX/08 on s’establien els criteris per a 
l’elaboració dels quadrants mensuals per a l’any 2009, en el seu apartat 11è 
s’estableix que “l’índex d’absentisme del personal, sempre i quan fos 
significatiu, podrà ésser tingut en compte, a l’hora de la distribució dels destins 
per al següent exercici.”[...]  
 
Per aquest motiu, afegia l’Ajuntament que: “les dades relatives a l’absentisme 
han de ser tingudes en compte en l’organització de les funcions policials de 
manera  l’absentisme no vagi en detriment del servei públic que la Policia ha de 
prestar als ciutadans i que ha de complir amb els estàndards mínims de 
seguretat. D’aquesta manera, l’Ajuntament entén que ha actuat amb la major 
transparència possible exposant aquesta informació al personal del servei dins 
el marc de l’organització dels torns de treball.” [...] 
 
A aquest respecte, tal com assenyalava la instructora,  es fa necessari subratllar 
que en aquest procediment sancionador no s’han qüestionat en cap moment les 
facultats d’organització de l’Ajuntament en allò referent a la regulació de la 
jornada i determinació dels torns.  
 
Ara bé, aquestes facultats relatives a l’organització dels torns i l’elaboració dels 
quadrants, en absolut no poden emparar els fets que aquí es declaren com a 
constitutius d’infracció, és a dir, la publicació efectuada en un tauler d’anuncis 
de llistes que contenien dades de caràcter personal referents a la salut dels 
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treballadors, conducta que pels motius ja exposats, cal considerar-la com una 
comunicació o cessió de dades il·lícita.  
 
Tercer.- L’article 44.4.b) de la LOPD disposa que és una infracció molt greu: 
 

         “La comunicació o la cessió de les dades de caràcter personal, llevat del casos 
          en què estigui permès.” 

 
Relacionat amb l’anterior, l’article  3 i) defineix com a cessió o comunicació de 
dades: 
 
“Qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent de l’interessat.” 
 
L’article 7 de la LOPD està dedicat a les dades especialment protegides, i en el 
seu apartat 3, en relació amb les dades relatives a la salut de les persones, 
determina el següent:  
 
“Les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a la salut i 
a la vida sexual només poden ser recollides, tractades i cedides quan, per 
raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti 
expressament.” 
 
L’article 11 de la LOPD regula la comunicació de dades, i en el seu apartat 
primer estableix que: 
 
“Les dades de caràcter personal objecte de tractament només poden ser 
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament 
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el 
consentiment previ de l’interessat.” 
 
Durant la tramitació d’aquest procediment, ha quedat acreditat que l’Ajuntament 
de XXX, a principis de l’any 2009, va publicar en el tauler d’anuncis situat en les 
dependències policials uns llistats relatius als dies de baixa per incapacitat o 
accident de treball, i també les indisposicions, corresponents a l’any 2008, tant 
dels agents com del personal administratiu adscrit a la Policia Local. Així, des 
del moment en què es dóna difusió d’aquestes llistes, es revelen les dades de 
caràcter personal següents: categoria, nom i cognoms, dies totals de la baixa 
per ILT, AT o indisposició.  
 
Aquesta difusió, a través de la publicació de les llistes en el tauler d’anuncis, 
constitueix una cessió o comunicació de dades de caràcter personal, definida 
per l’article 3.i) de la LOPD com “qualsevol revelació de dades efectuada a una 
persona diferent a l’interessat”. Així doncs, tot i no tenir un destinatari concret 
sinó una pluralitat indeterminada, la difusió mitjançant la publicació s’ha de 
considerar com una comunicació de dades en el sentit de l’article 11 de la 
LOPD. Per tant, aquesta difusió de dades de caràcter personal només es podrà 
considerar pertinent quan es compta amb el consentiment dels afectats - exprés 
al tractar-se de dades de salut -, o bé ho autoritza una norma amb rang de llei.  
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Respecte a la prestació d’aquest consentiment exprés per part de la persona 
denunciant i de tots els treballadors que figuraven en les llistes, ni en les 
actuacions efectuades durant la informació prèvia, ni un cop incoat el present 
procediment no s’ha acreditat la seva existència.  
 
En definitiva, i en base al que s’ha exposat fins aquí, es considera acreditat que 
s’havia efectuat una comunicació a tercers de les dades de caràcter personal 
referents als treballadors mitjançant la publicació de llistes efectuada en un 
tauler d’anuncis, motiu pel qual s’hauria comès la infracció tipificada com a molt 
greu a l’article 44.4.b) de la LOPD, per dur a terme una comunicació o cessió de 
dades de caràcter personal no permesa per la llei.” 

 
 
És d’interès ressaltar que diverses resolucions en què s’ha declarat l’existència d’una 
comunicació de dades il·lícita feien referència a la difusió de dades feta per 
organismes públics a través d’Internet, principalment a través del seu web 
institucional. Respecte d’aquesta qüestió, la difusió de dades personals a través 
d’Internet, tot i no tenir un destinatari concret sinó una pluralitat indeterminada, 
constitueix una comunicació o cessió de dades de caràcter personal definida per 
l’article 3 i) de la LOPD com “qualsevol revelació de dades efectuada a una persona 
diferent de l’interessat”. Així doncs, quan es difon informació a través d’aquest mitjà, 
els responsables de tractament han de vetllar perquè la comunicació de dades 
compleixi amb les previsions de l’article 11 de la LOPD, tenint en compte la 
Recomanació 1/2008 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió 
d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet. 
 
Resulta també d’interès esmentar un cas en què es va declarar que el grup municipal 
d’un ajuntament havia fet una comunicació de dades il·lícita, en difondre de manera 
indiscriminada en diversos butlletins editats per aquest grup municipal un conjunt de 
dades de caràcter personal, sense el consentiment de les persones afectades i sense 
la concurrència d’una habilitació legal que emparés la comunicació de dades inclosa 
en les publicacions esmentades. En aquesta resolució es fonamentava també, davant 
les al·legacions efectuades per l’entitat infractora, la raó per la qual no es donaven les 
condicions que exigeix la doctrina jurisprudencial per considerar preferent el dret 
fonamental a la llibertat d’informació o d’expressió enfront el dret fonamental a la 
protecció de dades. Així mateix, també s’argumentava que no és incompatible el 
respecte al dret a la protecció de dades amb el deure d’informar sobre l’activitat 
municipal que estableix la normativa d’àmbit local, si bé es recorda també el deure 
de confidencialitat que de manera específica estableix la normativa d’àmbit local 
respecte de la informació a la qual accedeixen els membres de la corporació local, 
per desenvolupar les seves funcions. Així, quan la informació rebuda contingui dades 
de caràcter personal de tercers, no es pot difondre lliurement. Es transcriuen a 
continuació alguns extractes d’aquesta resolució:  
 

“En relació a la prevalença del dret fonamental a la llibertat d’expressió i 
informació, l’instructor ja va exposar en la proposta de resolució que, l’existència 
de tres drets dignes de protecció - el dret fonamental d’expressió i d’informació 
(article 20 CE), el de participació en els assumptes públics (article 23.1 CE) i el 
dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal (article 18.4 CE i 
article 31 EAC) -, no implicaria necessàriament la prevalença o el sacrifici d’un 
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en favor de l’altre, sinó que cal analitzar si és possible la seva conciliació per tal 
de garantir el compliment d’aquests drets. 
 
Amb caràcter previ, és oportú abordar quins subjectes són titulars del dret 
fonamental a la llibertat d’informació i expressió. Així, el Tribunal Constitucional 
en Sentència de 10/12/2007, ha disposat el següent: 
 
“(...) puesto que como recordamos en nuestra STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 
8, atendiendo a la condición subjetiva del emisor de las declaraciones como 
representante del poder público “los sujetos titulares de la libertad de 
información y del correlativo derecho a recibirla son la colectividad, cada uno 
de sus ciudadanos y los profesionales del periodismo (SSTC 6/1981, de 16 de 
marzo, FJ 4; 105/1983, de 23 de noviembre, FJ 11; 168/1986, de 22 de 
diciembre, FJ 2; 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 223/1992, de 14 de diciembre, FJ 
2, por todas), pero en ningún caso son titulares de los referidos derechos 
fundamentales las instituciones públicas o sus órganos (en relación con la 
libertad de expresión, SSTC 185/1989, de 13 de noviembre, FJ 4; 254/1993, de 
20 de julio, FJ 7; en relación con las libertades de expresión e información, ATC 
19/1993, de 21 de enero). Así, con referencia genérica a la libertad de 
expresión, se ha declarado en la mencionada STC 254/1993, de 20 de julio, 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 variopinta multitud 
de decisiones con que los poderes públicos afectan a la vida de los particulares 
(FJ 7).” 
 
Així les coses, és evident que ni el propi Ajuntament, ni tampoc els grups 
municipals que formen part de la Corporació, no són titulars del dret fonamental 
referit, atès que no gaudeixen de la condició de mitjà de comunicació social. 
 
Tot i això, no és sobrer referir-se a les limitacions del dret fonamental a la 
informació per tal de garantir l’efectivitat d’altres drets fonamentals citats a 
l’article 18.4 CE, entre els quals hi figura el de la intimitat i l’honor, el Tribunal 
Constitucional ha establert dos requisits essencials per tal que el dret 
fonamental primer prevalgui sobre el segon. Així, en la Sentència 148/2002, de 
15 de juliol, en la qual el conflicte es presentava entre el dret a la informació i el 
dret a l’honor, declarava el següent: 
 
“Por lo que se refiere específicamente al derecho a comunicar libremente 
información (...) este Tribunal ha declarado de manera reiterada que su ejercicio 
legítimo requiere la concurrencia de un requisito esencial, a saber, la veracidad 
de la información, pues de modo expreso la Constitución configura la libertad 
de información como el derecho a comunicar información veraz. A ese primer 
requisito puede añadirse en ocasiones el interés y la relevancia pública de la 
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información divulgada. En ausencia de alguno de dichos requisitos la libertad 
de información no está constitucionalmente respaldada y, por ende, su ejercicio 
podrá afectar, lesionándolo, a alguno de los derechos que como límite enuncia 
el art. 20.4 CE, singularmente, y por lo que en este caso interesa, al derecho 
fundamental al honor (SSTC 28/1996, de 16 de febrero, FJ 3; 154/1999, de 13 
de julio, FJ 5). De ahí que hayamos condicionado la protección constitucional de 
la libertad de información, frente al derecho al honor garantizado en el art. 18.1 
CE, a que la información sea veraz y a que se refiera a hechos con relevancia 
pública, en el sentido de “noticiables” (SSTC 138/1996, de 16 de septiembre, FJ 
3; 144/1998, de 30 de junio, FJ 2; 21/2000, 31 de enero, FJ 4; 112/2000, de 5 de 
mayo, FJ 6; 76/2002, de 8 de abril, FJ 3). (...)” 
 
Pel que respecta a la rellevància pública, el mateix Tribunal s’hi ha referit en la 
Sentència núm. 219/1992 de 3 de desembre, en la qual s’analitzava la difusió de 
les dades personals d’un detingut en un mitjà de comunicació, en els següents 
termes: 
 
“(...) es de observar, en contrapartida, que la alegada finalidad [informar d’uns 
fets] en ningún caso puede exonerar al informador de un atento examen sobre 
la relevancia pública y la veracidad del contenido de cada una de las noticias 
que esa información general encierra y que se refieren a personas 
determinadas, pues como hemos dicho en la STC 107/1988, «el honor es un 
valor referido a personas individualmente consideradas». Ni cabe prescindir, 
asimismo, del contexto general en el que se incluye una concreta noticia, ya que 
éste constituye una circunstancia relevante para quien recibe la información, 
como hemos dicho reiteradamente (SSTC 104/1986 y 85/1992, entre otras), y, 
por ello, deber ser tenido en cuenta por quien la comunica.  
(...) Todo ello permite estimar que aun cuando la finalidad general de la 
información fuera la de dar cuenta de las actuaciones de la Guardia Civil y de la 
Policía, el tratamiento de la concreta información relativa a la detención del Sr. 
R.R. era susceptible de lesionar su derecho al honor por el contexto en que 
apareció, al figurar su detención junto a la de otras personas relacionadas con 
hechos delictivos de indudable gravedad y trascendencia social como «robos y 
atracos», que implican la violencia en las personas y en las cosas.” 
 
En el mateix sentit, el Tribunal Suprem en la Sentència de 12/02/2009, en relació 
a la divulgació per televisió dels noms d’uns detinguts, exposava, després 
d’analitzar la doctrina constitucional, que: 
 
“La proyección de esta doctrina sobre el caso analizado conduce a la misma 
solución a que llegó la Audiencia (que tildó de innecesaria la identificación por 
su nombre y apellidos de los acusados y dejó sentado que la información podía 
haberse ofrecido de otro modo) pues, sin perjuicio del indudable interés público 
que presentaba la noticia del juicio contra los acusados por un presunto delito 
contra la libertad sexual (que la Audiencia no niega) el reproche social que 
merecen hechos de tal naturaleza, y el innegable descrédito o desmerecimiento 
que para los acusados deriva de la simple tramitación de una causa penal 
contra ellos, obliga al medio informativo a no dar cuenta de su identidad 
siempre que el conocimiento de esta circunstancia no sea en sí mismo relevante 
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para el interés público, puesto que la referencia hecha a los acusados por su 
nombre y apellidos, permitiendo que personas de su entorno puedan 
identificarlos con facilidad, ha de entenderse una perturbación o molestia 
innecesaria e irrelevante para cumplir con la finalidad informativa, y por ende, 
como se deriva de la Sentencia de esta Sala de 27 de enero de 2000 ( RJ 2000, 
124), no necesaria o justificada por el legítimo ejercicio del derecho a comunicar 
libremente una información veraz sobre hechos de interés público, cuando, 
como es el caso, el interés general viene dado sólo por la propia materia a que 
se refiere la información, y no por la proyección pública de los acusados, que 
carecían de ella, e incluso de antecedentes penales, gozando los actores del 
derecho a preservar su anonimato incluso en la situación de  tener que soportar 
la carga procesal de comparecer en juicio, ya que, ni de esta obligación -que es 
además una garantía de su derecho de defensa-, ni del carácter público del 
acto del juicio, cabe extraer inexorablemente la consecuencia de que la 
sociedad tiene siempre la necesidad de conocer la identidad de los acusados 
en cualquier proceso penal; únicamente cuando al interés general de la noticia 
contribuya la propia relevancia pública de las partes del pleito tendría razón de 
ser que la identificación de estas a través de sus datos personales forme parte 
justificadamente de la información que se divulgue en torno a los avatares de 
aquel.” 
 
Així mateix, l’Audiència Nacional, en Sentència de 09/07/2010, en un cas on 
s’abordava la publicació d’una fotografia en un diari, manifestava el següent: 
 
“(...) puede entenderse que el tratamiento del dato de la imagen ha sido 
excesivo tomando en consideración que no se encuentra amparado por el 
consentimiento de los afectados (no consta que conocieran la publicación de 
las imágenes) y tampoco se encuentra amparado por la libertad de información 
y, en todo caso, parece que se ha producido un empleo desmedido de la 
imagen como dato personal puesto que el carácter noticiable de la información 
se cumplía suficientemente sin necesidad de incluir imágenes directas de los 
enfermos.” 
 
En definitiva, la difusió de dades personals no trobaria empara en els drets 
fonamentals d’expressió i d’informació o de participació, doncs aquests drets es 
podien haver exercit sense difondre dades personals de terceres persones. Així 
mateix, tampoc ha quedat acreditat un interès públic que en faci necessària la 
seva difusió, per la qual cosa aquest tractament s’ha de qualificar com a 
innecessari i irrellevant. 
 
............................................... 
a) “Sobre l’obligatorietat d’informar als ciutadans per part dels grups 
municipals.” 
 
En aquest punt l’entitat imputada considera que l’afirmació efectuada per 
l’instructor en la proposta de resolució, en el sentit que recau només en els 
Ajuntaments el deure d’informar, no té en compte el dret dels ciutadans a 
participar en els assumptes públics. 
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En efecte, com indicava l’instructor, l’article 154 del TRLMRLC ha establert que 
el deure d’informar sobre l’activitat municipal i fomentar la participació dels 
ciutadans recau en els ens locals. És a dir, el que la normativa esmentada 
imposa als Ajuntaments - entesos com ens corporatius - és l’obligació d’informar 
sobre les actuacions dutes a terme per l’ens local. 
 
Ara bé, això no significa que només l’Ajuntament pugui informar sobre l’activitat 
municipal. Tal com exposava l’instructor, no s’està qüestionant en el present 
procediment sancionador que el grup municipal XXX, a través del butlletí “XXX”, 
faciliti al ciutadà la informació relativa al municipi que consideri convenient. No 
obstant això, cal remarcar que aquesta finalitat d’informar, es pot dur a terme 
sense vulnerar el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.  
 
En aquest punt també resulta d’interès fer referència a que si bé l’article 164 del 
TRLMRLC preveu l’accés per part dels membres de la Corporació local a la 
informació necessària per tal de desenvolupar llur funció, l’apartat sisè del 
mateix precepte preveu el deure de confidencialitat dels membres de la 
corporació respecte la informació a la que tenen accés, en el benentès que 
aquesta informació no es pot difondre lliurement atès que pot perjudicar els 
interessos de l’ens local o de tercers, com seria el cas de les persones físiques 
en allò referent a les seves dades personals. 
 
............................................................. 
 
Quart.- En relació als fets que s’han declarat provats, és d’aplicació l’article 44.4 
b) LOPD, que tipifica com a infracció molt greu:  
 
“b) La comunicació o la cessió de les dades de caràcter personal, llevat dels 
casos en què estigui permès”. 
 
En relació a aquest tipus infractor, l’article 11.1 LOPD regula la cessió o 
comunicació de dades, determinant que: 
 
“1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser 
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament 
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el 
consentiment previ de l’interessat”. 
 
En primer lloc, com exposava l’instructor a la proposta de resolució s’ha de 
concloure que els grups municipals, com a conseqüència de ser el mitjà de 
participació dels membres de les Corporacions locals en els seus òrgans, han 
de considerar-se com a part de l’“administració pública” local, i per tant, es 
troben dins l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, 
d’acord amb l’article 156 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb l’article 3 
de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
(actual article 3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades), la qual cosa es veu reforçada, en el present cas, per la 
circumstància que la mateixa AEPD - a qui considera competent l’entitat 
imputada - hagi remés a aquesta Agència l’escrit de denúncia presentat per 
l’Ajuntament de XXX. 
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D’altra banda, també és necessari remarcar que la manca de fitxer no exclou 
automàticament l’aplicació del règim jurídic de la protecció de dades. A aquest 
respecte, la jurisprudència ha distingit entre la figura del responsable del fitxer i 
del responsable del tractament 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 protecció de dades, independentment de l’existència o no d’un 
fitxer. 
 
Tal com assenyalava l’instructor, és evident que l’elaboració del butlletí “XXX” i 
la utilització de les dades personals abans referides, constitueixen un tractament 
de dades de caràcter personal. Doncs bé, la LOPD estableix de manera ben 
clara, en el seu 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 a l’Estat espanyol, d’acord amb el que disposa l’article 2 de 
la LOPD s’estén a aquelles dades de caràcter personal registrades en suport 
físic, que les faci susceptibles de tractament, sigui automatitzat 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 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 articulat el concepte 
“tractament de dades” del concepte de “fitxer”, ja que els 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 
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 d’un fitxer, com ara el deure de 
notificar la inscripció al Registre corresponent, o certes obligacions en relació 
amb els responsables de 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 junt amb l’existència d’un fitxer per tal que 
s’apliquin els principis de protecció de la LOPD. En definitiva, que la LOPD no 
estableix en cap moment que l’existència d’un fitxer sigui requisit consubstancial 
al seu règim de protecció. 
 
Com s’ha exposat, la difusió de dades personals en el butlletí no es trobaria 
emparada en els drets fonamentals d’expressió i d’informació (article 20 CE) o 
de participació en els assumptes públic (article 23.1 CE), doncs per una banda, 
el grup municipal com a editor del butlletí no té la condició de mitjà de 
comunicació, i, per tant, no és titular del dret fonamental a la llibertat d’expressió 
i d’informació; i, de l’altra, atès que aquests drets es podien haver exercit sense 
difondre dades personals de terceres persones. En aquest sentit, tampoc ha 
quedat acreditat un interès públic que faci necessària la difusió de dades 
personals, per la qual cosa aquest tractament s’ha de qualificar com a 
innecessari i irrellevant. 
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la difusió a través dels butlletins “XXX” 
números 5, 10, 13, 16 i 17 - publicats entre el gener de 2008 i juliol de 2009 - de 
diverses dades personals de terceres persones, s’ha de considerar una cessió 
o comunicació de dades de caràcter personal, definida per l’article 3 i) de la 
LOPD com “qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent de 
l’interessat”. Així doncs, tot i no tenir un destinatari concret sinó una pluralitat 
indeterminada, la difusió efectuada s’ha de considerar com una comunicació de 
dades en el sentit de l’article 11 de la LOPD. 
 
En el present cas, aquesta cessió o comunicació de dades personals es va 
efectuar sense el consentiment de les persones afectades ni amb la cobertura 
d’una habilitació legal.  
 
En conseqüència, i en base al que s’ha dit fins aquí, es considera acreditat que 
amb les publicacions esmentades - les quals contenien dades de caràcter 
personal sense la corresponent habilitació legal o consentiment dels afectats -, 
s’hauria comès la infracció tipificada com a molt greu per l’article 44.4 b) de la 
LOPD, per dur a terme una comunicació o cessió de dades personals no 
permesa per la llei. Atès que, en la tramitació del present procediment 
sancionador XXX (grup municipal) ha reiterat la conducta imputada, és fa 
avinent requerir al grup municipal per tal que cessi en la pràctica de difondre en 
el seu butlletí, dades de caràcter personal sense el consentiment de les 
persones afectades ni la concurrència d’habilitació legal, així com també és 
necessari requerir l’entitat imputada per tal que retiri aquells exemplars del 
butlletí “XXX” -núms. 5, 10, 13, 16 i 17- que estiguin a la seva disposició.” 

 
 
Per últim, resulta d’interès mencionar un cas en què s’havia denunciat un ajuntament 
per cedir les dades de salut dels seus treballadors a una empresa. Es va considerar 
que no existia una comunicació il·lícita, ja que l’entitat denunciada va acreditar que la 
cessió s’havia efectuat en el marc d’un contracte d’encarregat de tractament, que 
complia amb tots els requisits que exigeix l’article 12 de la LOPD:  
 
 

“Segon.- D’acord amb els antecedents, convé analitzar si l’accés a les dades de 
caràcter personal dels treballadors de l’Ajuntament de XXA que aquesta entitat 
va facilitar a l’empresa XXB, s’ajusta al previst a la LOPD, i en particular si 
s’hauria de considerar o no com una comunicació o cessió de dades de 
caràcter personal segons la definició donada per l’article 3.i) de la LOPD, que 
s’hagués de sotmetre al règim previst a l’efecte a l’article 11 de la LOPD.  
 
Al supòsit plantejat és d’aplicació l’article 12 de la LOPD, que preveu el següent:  
 
“1. No es considera comunicació de dades l’accés d’un tercer a les dades quan 
l’accés sigui necessari per a la prestació d’un servei al responsable del 
tractament.  
2. La realització de tractaments per compte de tercers ha d’estar regulada 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 
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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 diferent 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 refereix 
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 tractament, 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 contracte, també ha 
de ser considerat responsable del tractament, i ha de respondre de les 
infraccions en què hagi incorregut personalment.” 
 
Així doncs, el precepte citat habilita l’accés a dades de caràcter personal per 
part de l’entitat que ha de prestar el servei, la qual ostentarà la condició 
d’encarregat del tractament, sense que, per mandat exprés de la llei, pugui 
considerar-se aquest accés com una cessió o comunicació de dades en els 
termes de l’article 3.i) de la LOPD i sotmesa al règim previst a l’article 11 de la 
LOPD. En aquest sentit, resulta il·lustrativa la interpretació que la  Sentència del 
Tribunal Suprem de 04/05/09 efectua de l’article 12 de la LOPD: “[...] el artículo 
12, apartado 1, excluye de la noción de comunicación el acceso que un tercero 
realice a los datos cuando sea necesario para la prestación de un servicio al 
responsable del tratamiento, esto es, a la persona que decide sobre su 
contenido, su uso y finalidad (artículo 3, letra d). Téngase en cuenta que, en 
esta tesitura, el legislador no ha excepcionado la obligación del consentimiento, 
sino que directamente considera que no hay comunicación. Ahora bien, para 
que opere tal excepción, que deroga un prinicpio general de la Ley y que 
permite comunicar los datos sin consentimiento de los afectados a quien va a 
usarlos por cuenta del responsable, es decir, al encargado del tratamiento 
(artículo 3, letra g), el legislador exige la concurrencia de determinadas 
garantías, presentes en el apartado 2 del artículo 12.[...]” 
 
A partir d’aquestes premisses convé doncs analitzar el present cas als efectes 
de dilucidar si la relació jurídica existent entre l’empresa XXB i l’Ajuntament de 
XXA, en virtut de la qual l’empresa duia a terme un tractament de les dades de 
caràcter personal dels treballadors de l’Ajuntament, compleix amb tots els 
requisits que exigeix l’article 12 de la LOPD, per tal que aquesta excepció al 
règim de la comunicació o cessió de dades personals pugui aplicar-se aquí. 
 
L’article 12 de la LOPD exigeix que el contracte figuri per escrit i preveu un 
contingut mínim. Així, és obligat que s’hi incloguin determinades obligacions 
imposades a l’encarregat del tractament, com per exemple, el de no utilitzar les 
dades per a una finalitat diferent o no comunicar-les a altres persones. En el dit 
contracte també s’han d’estipular les mesures de seguretat aplicables. A l’últim, 
l’article 12.3 de la LOPD preveu que una vegada finalitzada la prestació del 
servei, es destrueixin les dades o bé, es procedeixi a retornar-les al responsable 
del fitxer. 
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En el cas present, ha quedat acreditat que l’Ajuntament de XXA i l’empresa XXB,  
van signar un contracte en data XX/XX/06 que tenia per objecte la prestació de 
serveis mèdics als treballadors quan es trobin en situació de malaltia o bé 
accident.  
 
En aquest contracte s’estableix expressament que l’empresa XXB visitarà al seu 
domicili a aquells treballadors que l’Ajuntament de XXA els comuniqui, amb la 
finalitat d’efectuar un reconeixement mèdic a càrrec de personal mèdic. Per tal 
que l’empresa pugui dur a terme la prestació del servei, preveu el contracte que 
l’Ajuntament de XXA li comunicarà les dades de caràcter personal (nom i 
cognoms, data de baixa i domicili particular i telèfon) dels treballadors 
municipals als quals l’empresa haurà de visitar.  
 
En aquest punt, al marge de les consideracions que condueixen a l’arxiu de les 
actuacions, és necessari puntualitzar, que segons un criteri jurisprudencial 
consolidat (per totes, la Sentència de l’Audiència Nacional (Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció 1ª) de 17/12/2008 i 02/03/2006) per al cas en què XXB 
recollís dades de salut per incorporar-la a un fitxer de la seva titularitat, aquest 
tractament requeriria que prèviament s’obtingués el consentiment exprés dels 
treballadors afectats, o bé, que existís una habilitació legal que emparés 
l’esmentat  tractament (article 7.3 LOPD). 
 
En el contracte s’estableix que l’empresa XXB serà considerada com 
“encarregada del tractament” i que únicament, tractarà les dades conforme a 
les instruccions de l’Ajuntament, que no les aplicarà o utilitzarà amb finalitat 
diferent a la que figura en el pactat entre les parts, ni les comunicarà, ni tan sols 
per a la seva conservació a d’altres persones. També s’estipula que XXB es 
compromet a adoptar i implementar les mesures de seguretat a què es refereix 
l’article 9 de la LOPD, “i en particular, les corresponents als nivells bàsic, mitjà i 
alt que són les establertes en el Real decreto 994/1999, de 11 de juny”. Val a dir 
que aquesta referència que en el contracte subscrit l’1/03/2006 es va fer al RD 
994/1999, pel qual s’aprovà el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers 
automatitzats, s’ha d’entendre efectuada avui al Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la LOPD (en endavant, 
RLOPD), que inclou en el seu Títol VIII les mesures de seguretat. També 
s’especifica al contracte que un cop complerta la prestació del servei pactat, i 
quan ja no siguin necessàries per a continuar amb l’encàrrec, les dades de 
caràcter personal seran destruïdes o tornats per XXB al responsable del 
tractament, de la mateixa manera que qualsevol suport o document en què 
consti qualsevol dada de caràcter personal objecte del tractament.  
Tercer.- De tot el que s’ha exposat fins aquí, es pot concloure que l’Ajuntament 
de XXA va contractar la prestació del servei mèdic als treballadors en situació 
de malaltia o accident a una empresa externa, concretament a l’empresa XXB , i 
en el marc de la prestació d’aquest servei, l’Ajuntament va permetre a l’empresa 
l’accés a dades de caràcter personal, la qual cosa es va efectuar a l’empara del 
que estableix l’article 12 de la LOPD. Aquest accés, per part de l’empresa XXB, 
no tindria doncs la consideració de “comunicació o cessió de dades” definida a 
l’article 3.i) de la LOPD i regulada a l’article 11 de la LOPD, sinó que ha de 
considerar-se que l’empresa actuava com encarregat del tractament, tota 
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vegada que aquest accés és necessari per a la prestació del servei que 
l’Ajuntament de XXA, com a òrgan responsable dels fitxers, li havia encomanat.  
 
No obstant l’anterior, és necessari recordar, tal i com s’ha subratllat en el 
fonament de dret anterior, que segons la doctrina jurisprudencial allà citada, el 
dit encàrrec únicament empararia la finalitat prevista en el contracte, és a dir, la 
prestació del servei mèdic als treballadors en situació de malaltia o accident, 
però que en cap cas, aquest encàrrec habilita a l’empresa XXB a recollir i tractar 
dades de salut que excedeixin d’aquesta finalitat, cas en el qual, seria necessari 
obtenir, amb caràcter previ, el consentiment exprés dels treballadors, tret que 
existís una norma amb rang de llei que permetés el tractament esmentat.” 

 
 
 
3.3.2. Procediments de tutela de drets 
 
Tal com s’ha vist, s’han rebut 60 reclamacions de tutela de drets presentades per 
ciutadans, davant la denegació o manca de resposta a les seves sol·licituds 
d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO). 
D’aquestes 60, 15 s’han traslladat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en 
ser de la seva competència.  
 
Així doncs, les reclamacions de tutela de drets rebudes i que corresponia tramitar a 
l’APDCAT han estat 45, enfront de les 37 rebudes i instruïdes l’any 2009. Aquest fet 
demostra, per una banda, l’increment creixent de ciutadans que coneixen l’existència 
dels drets ARCO i en fan valer el seu exercici davant els responsables de fitxer i, per 
una altra, el reconeixement de la funció de l’APDCAT com a òrgan tutelar d’aquests 
drets. 

 
Quant als procediments de tutela, tal com es veurà en el quadre següent durant l’any 
2010 s’han resolt 51 reclamacions, tot i que 13 de les resolucions dictades 
corresponien a reclamacions que s’havien rebut l’any 2009. L’any 2010 ha estat l’any 
en què més reclamacions de tutela de drets s’han resolt des que es va crear 
l’APDCAT i, si es compara amb l’any 2009, s’ha passat de 25 a 51 resolucions de 
tutela, és a dir, més del doble. 
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Un cop feta una anàlisi quantitativa dels procediments de tutela de drets resolts, és 
interessant reflectir una classificació dels procediments d’acord amb el dret ARCO 
afectat. Així doncs podem observar que, de les 51 reclamacions resoltes, la 
majoria, 35 en total, feien referència a l’exercici del dret accés, mentre que 6 tenien 
com a objecte el dret d’oposició al tractament de les dades personals; en aquest 
darrer cas, la major part de supòsits estava vinculada amb la difusió de la 
informació de caràcter personal efectuada a través d’Internet (versió electrònica de 
taulers d’anuncis i butlletins oficials), com s’analitzarà de manera més detallada a 
l’apartat del dret d’oposició. La resta de reclamacions resoltes tenien com a objecte 
el dret de cancel·lació (7) i el dret de rectificació (3). 
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D’acord amb el que es pot observar al quadre següent, la major part de reclamacions 
resoltes estaven vinculades a dades relatives a la salut, i més concretament a 
informació continguda a les històries clíniques. Cal remarcar també que s’han rebut 
diverses reclamacions exercides per progenitors, com a representants legals dels 
seus fills menors, relacionades amb l’accés a informació de diferent índole tractada 
per centres educatius. D’altra banda, també cal destacar un nombre significatiu de 
reclamacions exercides per persones internes en centres penitenciaris, relacionades 
amb la informació continguda en els seus expedients penitenciaris, de les quals 
també se’n va dictar alguna resolució l’any anterior i se’n va efectuar un extracte a la 
memòria. 
  

De l’anàlisi de dades sobre reclamacions de tutela de drets resoltes, es pot ressaltar 
també, tal com es desprèn del quadre que s’exposa a continuació, que la gran 
majoria de reclamacions que han tingut entrada a l’APDCAT fan referència a drets 
ARCO exercits davant departaments o entitats vinculades a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. Ara bé, cal tenir en compte que, dins d’aquest concepte 
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d’entitats vinculades a l’Administració de la Generalitat, s’hi han inclòs les 
reclamacions de tutela formulades en l’àmbit de la xarxa sanitària.  
 

 
  

         Com es pot observar en el quadre següent, la major part de les reclamacions resoltes 
durant l’any 2010 han finalitzat amb resolució estimatòria, en total 38 de les 51 
resolucions adoptades. Convé assenyalar que la majoria de les reclamacions 
resoltes, i en concret 31, es van estimar tant per raons de forma com de fons; és a dir, 
tant perquè el responsable del fitxer no havia donat resposta a la petició de la 
persona afectada en el termini fixat per la normativa, com perquè no havia fet efectiu 
el dret ARCO exercit pel ciutadà, o ho havia fet de manera incompleta, quan esqueia 
fer-ho. D’aquestes resolucions estimatòries, 7 ho han estat només per raons formals, 
és a dir per manca de resposta en el termini corresponent. Pel que fa a aquest últim 
punt cal insistir que, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable, els 
responsables de fitxers han de contestar sempre la sol·licitud adreçada per la 
persona interessada i en el termini previst a l’efecte, encara que sigui per dir que en 
els fitxers de l’entitat no hi figura cap dada relativa a la persona peticionària.  
 
 

 
En les resolucions en què s’ha estimat la tutela del dret exercit pel ciutadà, l’APDCAT, 
com a òrgan tutor dels drets ARCO, ha requerit el responsable del fitxer per tal que 
en el termini de 10 dies fes efectiu l’exercici del dret objecte de tutela, tret del cas que 
s’hagués fet ja efectiu durant la tramitació del procediment.   
 
A continuació, es destaquen algunes resolucions que es consideren interessants pel 
que fa a la temàtica que tracten. 
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3.3.2.1. Dret d’accés 
 
Ja s’ha dit abans que la majoria de les reclamacions resoltes fan referència al dret 
d’accés, exercit principalment sobre dades contingudes en històries clíniques, tot i 
que també s’ha produït un nombre important de reclamacions d’accés en l’àmbit 
educatiu, exercit per un dels progenitors dels menors. Com ja va succeir l’any 2009, 
s’han rebut també diverses reclamacions presentades per persones internes en 
centres penitenciaris, relacionades amb l’accés a dades contingudes en els seus 
expedients.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 15 de la LOPD, el dret d’accés no consisteix 
solament en la possibilitat de conèixer les dades de caràcter personal que són 
tractades per una entitat, sempre que no existeixi una causa legal que n’impedeixi 
l’accés, sinó que comprèn també la possibilitat de conèixer les comunicacions que 
s’hagin fet a tercers sobre aquestes dades, o que es tingui previst fer. Resulta 
d’interès la resolució que es transcriu a continuació, en què es recorda al 
responsable del fitxer l’obligatorietat d’informar sobre aquestes cessions, 
obligatorietat que persisteix tot i que en el moment de crear el fitxer de dades de 
caràcter personal no s’hagin inclòs formalment com a cessions previstes.  
 

“Quant al fons de l’assumpte, cal analitzar si la persona reclamant tenia dret a 
obtenir la informació que sol·licitava en exercici del seu dret d’accés, i en cas 
afirmatiu, si el Departament de xxx va fer efectiu aquest dret.  
 
Els articles 15 de la LOPD i 27.1 de l’RLOPD configuren el dret d’accés com el 
dret de l’afectat a obtenir informació sobre les seves pròpies dades personals 
que són objecte de tractament i, si s’escau, sobre la finalitat del tractament, així 
com la informació disponible sobre l’origen de les dades esmentades i les 
comunicacions realitzades o previstes. 
 
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. Tal com ja s’ha avançat, 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 fonamental 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 públics es 
recullen al seu article 23, i es limiten a fitxers i tractaments de l’àmbit tributari i 
policial. Fora d’aquests casos previstos a la pròpia LOPD, només es podria 
denegar el dret si s’ha previst expressament en una llei o norma de dret 
comunitari, o bé, quan alguna d’aquestes normes impedeixin al responsable del 
tractament revelar als afectats el tractament a què es refereixi l’accés (article 
30.2 de l’RLOPD). Així mateix, tant l’article 15.3 de la LOPD com l’article 30.1 de 
l’RLOPD permeten al responsable del fitxer o tractament modular el dret d’accés 
quan aquest ja s’ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat 
que s’acrediti un interès legítim. 
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En el cas que ens ocupa, les dades personals a les que pretenia accedir el 
reclamant no es troben en cap d’aquests àmbits exceptuats per la LOPD, ni 
tampoc el Departament de xxx ha invocat en cap moment, ni davant la persona 
interessada ni davant l’Agència, l’existència d’alguna llei o norma de dret 
comunitari que pogués emparar la denegació del dret d’accés o que l’interessat 
hagués exercit el mateix dret en un interval inferior a dotze mesos. Ans al 
contrari, el propi Departament va resoldre en sentit estimatori la sol·licitud de la 
persona reclamant, mitjançant escrit de data 12/05/10, com s’ha dit, més enllà 
del termini d’un mes previst a l’efecte. Així les coses, cal concloure que 
procedeix l’estimació de la reclamació que aquí es resol, ja que en el moment 
de la interposició de la present reclamació, el Departament no havia fet efectiu 
l’accés al qual la persona afectada hi tenia dret.  
 
Cinquè.- Fixada aquesta premissa que ha de comportar doncs l’estimació de la 
present reclamació, cal analitzar si durant la instrucció del present procediment 
s’ha fet efectiu el dret d’accés, i en concret mitjançant l’escrit del Departament 
de xxx de 12/05/10. El resultat d’aquesta anàlisi en cap cas no desvirtuaria el 
sentit estimatori de la present resolució, però sí que ha de determinar la 
procedència de requerir o no al Departament de xxx per tal que complementi la 
seva resposta a la persona reclamant. 
 
A aquest respecte, tal com s’ha indicat anteriorment, consta acreditat que per 
mitjà d’escrit de data 12/05/10 el Departament de xxx va facilitar l’accés 
respecte a les dades de caràcter personal de la persona reclamant que 
figuraven en el fitxer “Persones relacionades amb XXX”. Al respecte, la persona 
reclamant ha manifestat la seva disconformitat amb aquest accés facilitat pel 
Departament de xxx, per entendre que la resposta fou incompleta en allò relatiu 
a la informació sobre les dades objecte de comunicació o cessió. I finalment, el 
Departament per mitjà d’escrit de data 28/06/10 ha manifestat que el fitxer on es 
contenen les dades de caràcter personal de la persona aquí reclamant, és el 
fitxer denominat “Contractació administrativa”, el qual no té prevista cap cessió 
de dades, “ja que en el seu funcionament ordinari no es fan ni es preveuen.”  
 
A continuació afegeix el Departament que “Això, no obstant, no és impediment 
perquè, en compliment de les lleis processals i sota l’empara de l’article 11 de la 
LOPD, els jutges i tribunals tinguin accés a les dades gestionades.”  Finalment, 
tots aquests motius porten al Departament a entendre que “(...) la satisfacció del 
dret d’accés de la senyora xxx ha estat correcta, ja que el fitxer que conté les 
seves dades no preveu cessions, a banda de les previstes per les lleis en vigor, 
com qualsevol altre fitxer.” Dit d’una altra manera, el Departament vindria a 
sostenir que només s’ha d’informar de les cessions previstes en la disposició de 
creació del fitxer, però no d’aquelles no previstes inicialment que s’haguessin 
dut a terme, a l’empara de l’article 11 de la LOPD.  
 
D’entrada, i abans d’abordar la qüestió relativa a les cessions o comunicacions 
de dades, cal manifestar en primer lloc que, atès que segons ha manifestat el 
propi Departament de xxx existeixen dos fitxers que contenen dades de 
caràcter personal de la persona aquí reclamant, caldrà que se li faciliti també la 
informació relativa del fitxer denominat “Contractació administrativa”, atès que 
l’accés facilitat per mitjà d’escrit de data 12/05/10, només es referiria –segons 
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s’indicava expressament en aquell escrit- a la informació continguda al fitxer 
“Persones relacionades amb XXX”. 
 
En segon lloc, i pel que fa a la qüestió relativa a les comunicacions o cessions 
de dades, cal indicar que el que es dirà a continuació és aplicable als dos 
fitxers que s’han assenyalat, ja que cap d’ells no té prevista la cessió o 
comunicació de dades.  
 
L’article 15.1 de la LOPD, quan defineix el dret d’accés, inclou expressament, 
entre la informació que cal facilitar a qui ha exercit aquest dret: “les 
comunicacions efectuades o que es prevegin fer”. En el mateix sentit es preveu 
a l’article 27.1 de l’ RLOPD, i en congruència amb aquesta previsió, el segon 
paràgraf de l’article 29.3 de l’RLOPD disposa que la informació a facilitar en 
atorgar l’accés ha d’incloure, entre d’altres, la informació disponible sobre “els 
cessionaris de les dades”. Així doncs, contràriament a la interpretació efectuada 
pel Departament, aquests preceptes no especifiquen que la informació que s’ha 
de facilitar és només aquella relativa a les comunicacions previstes en el fitxer. 
Ans el contrari, aquests preceptes s’han d’interpretar de manera àmplia i 
extensiva, atenent a la pròpia naturalesa del dret d’accés, ja que aquest és un 
dret que es concedeix a l’interessat per tal que s’assabenti de l’exactitud i licitud 
del tractament de les seves dades i que, una de les finalitats perseguides pel 
mateix, és aconseguir que la persona de qui s’estan tractant les seves dades de 
caràcter personal, controli la legalitat de les comunicacions o cessions que el 
responsable del fitxer efectua en relació amb les seves dades (Sentència del 
Tribunal Suprem 07/07/09).  
 
Per tant, sobre aquesta base, caldrà informar a la persona afectada de totes 
aquelles comunicacions enteses com “Qualsevol revelació de dades efectuada 
a qualsevol persona diferent de l’interessat” (article 3.i de la LOPD), de manera 
que la informació relativa a les comunicacions o cessions de dades quan 
s’exerceix el dret d’accés, no sols haurà de comprendre les comunicacions a 
tercers que estiguin previstes en la mateixa disposició de creació del fitxer - i 
que, com ja s’ha esmentat en el present cas, no estaven previstes - sinó també 
aquelles cessions que en qualsevol cas s’haguessin pogut dur a terme, incloses 
les efectuades de manera lícita.  
 
Sobre la base de tot l’exposat, i per tal de donar compliment a la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, la resolució d’atorgament 
de l’accés sol·licitat havia d’incloure totes i cadascuna de les dades de caràcter 
personal de la persona sol·licitant de què disposava el Departament de xxx, 
entre les quals hi haurien de figurar també les relatives al fitxer denominat 
“Contractació administrativa” així com totes les comunicacions o cessions de 
dades efectuades a tercers, respecte a les dades que figuren als dos fitxers 
esmentats. En conseqüència, la resposta que el Departament de xxx va donar a 
la persona aquí reclamant - un cop ja plantejada la present reclamació - sense 
incloure les comunicacions o cessions de dades efectuades a l’empara de 
l’article 11.2 d) de la LOPD i sense incloure la informació relativa al fitxer 
“Contractació administrativa”, s’ha de considerar incompleta.  
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En definitiva, que no només procedeix l’estimació de la reclamació de tutela del 
dret d’accés perquè en el moment de la seva interposició s’havia vulnerat el dit 
dret, sinó que amb la resposta donada pel Departament de xxx durant la 
instrucció del present procediment, no s’hauria fet efectiu el dret de manera 
completa.  
 
És per això que de conformitat amb allò establert a l’article 119 de l’RLOPD, 
procedeix  requerir al Departament de xxx per tal que en el termini de 10 dies 
faci efectiu l’exercici del dret. Un cop hagi fet efectiu el dret d’accés, en el 
mateix termini de 10 dies el Departament haurà de donar-ne compte a 
l’Agència. 

 
 
També resulta interessant transcriure, a continuació, una part d’una resolució dictada 
en un cas en què la persona interessada havia exercit el dret d’accés amb relació a la 
seva història clínica. Es fa una anàlisi de la legislació sectorial aplicable, és a dir la 
legislació específica de l’àmbit sanitari, i es resol el dret d’accés de la persona 
afectada al seu historial clínic.  

 
 

Sisè.- Un cop vistos els aspectes formals en el fonament de dret anterior, convé 
analitzar ara el fons de les reclamacions formulades, és a dir, si el reclamant 
tenia dret a accedir a la informació que sol·licitava, i en cas afirmatiu, si XXX va 
fer efectiu aquest dret. 
 
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 fonamental 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 públics 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 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 pogués 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 



139 

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 el cas que aquí s’analitza, també cal tenir en consideració la normativa 
sanitària  aplicable. En concret, la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, 
bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica, estableix al seu article 18 els drets d’accés 
a la història clínica: 
 
“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 confidencialitat 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 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 qualsevol 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 catalana 21/2000, de 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la 
documentació 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 anotacions 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 sanitària 
reconeix al pacient el dret d’accés al seu historial clínic, si bé amb certes 

http://www.westlaw.es/wles/app/document?docguid=I4a549870f50211dca449010000000000&tid=legislacion&specificVersion=yes#LCAT_2001_18_A.10#LCAT_2001_18_A.10�
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limitacions -pel que fa al seu contingut - derivades del dret de tercers a la 
confidencialitat de les seves dades que figurin a la història clínica i del dret dels 
professionals sanitaris a mantenir la reserva de les seves anotacions 
subjectives. 
 
A partir del marc normatiu que s’ha exposat, cal analitzar seguidament si s’ha 
vulnerat el dret d’accés de la persona reclamant en relació a cadascun dels XXX 
(CENTRES) on va formular la seva petició. 
 
A) En relació al (CENTRE) XXX, de la documentació que consta en aquestes 
actuacions es desprèn que XXX (CENTRE), no solament no ha invocat cap motiu 
que emparés una eventual denegació de l’accés del Sr.XXX a la seva història 
clínica, sinó que, tal i com consta a l’antecedent cinquè, el XXX (CENTRE)  ha 
facilitat al Sr. XXX una còpia del dit historial, si bé fora del termini d’un mes fixat 
a l’efecte. 
 
En aquest punt cal fer el següent aclariment: com ja s’ha assenyalat, els articles 
15 de la LOPD i 27 de l’RLOPD configuren el dret d’accés com el dret de la 
persona afectada a sol·licitar informació sobre, entre d’altres, l’origen de les 
seves dades i les comunicacions efectuades o que es prevegin fer. També s’ha 
de puntualitzar que l’accés a les dades personals de l’afectat per part 
d’aquelles persones usuàries que hi tenen accés per raó de les funcions 
encomanades a la pròpia organització, en cap cas es considera una 
comunicació als efectes de la LOPD i per tant, no podria entrar en joc aquí el 
dret d’accés en el sentit de conèixer la identitat d’aquestes persones usuàries 
que haurien accedit a les dades de la persona reclamant (Sentència de la 
Audiència Nacional de 18/05/05).  
 
Així, en l’àmbit sanitari, de conformitat amb l’anteriorment exposat, el dret 
d’accés tindria un contingut divers: per una banda, facilitar l’accés a les dades 
personals que figuren a la història clínica i les que poden ser objecte de 
tractament per part del responsable del fitxer; i, per altra banda, informar sobre 
les comunicacions realitzades o previstes de les dades en qüestió. Ara bé, en el 
cas que aquí s’examina, del contingut de la comunicació que el Sr. XXX va 
adreçar a aquesta Agència el dia 21/04/10 -referent al (CENTRE) XXX-, es pot 
inferir  que l’interès del reclamant  se centra en l’obtenció de les dades 
contingudes a l’historial mèdic i és per això que s’analitzarà seguidament si s’ha 
fet efectiu el seu dret d’accés des d’aquesta perspectiva. 
 
Partint, doncs, d’aquesta premissa, cal examinar a continuació les objeccions 
manifestades pel reclamant mitjançant escrit rebut a l’Agència el 21/04/2010, en 
relació a la documentació que finalment li ha lliurat el (CENTRE) XXX, un cop 
iniciat el present procediment.  
 
- En relació a la queixa del reclamant relativa a que no se li hauria lliurat tota la 
documentació que, presumptament, formaria part de la seva història clínica: 
Atès que el Sr. XXX no ha aportat a aquesta Agència cap prova o indici que 
acrediti l’existència d’aquesta documentació presumptament no lliurada, i no 
havent cap element que permeti posar en dubte que el (CENTRE) XXX ha 
entregat efectivament al Sr.XXX tota la informació que consta en els seus fitxers, 
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s’ha de considerar que (CENTRE) XXX ha fet efectiu el dret d’accés reclamat, si 
bé fora del termini previst a l’efecte. 
 
- Pel que fa a la segona de les afirmacions del Sr. XXX, en relació a “unes 
irregularitats de “quadratura” en tots el documents” que el centre li havia lliurat, 
cal assenyalar que, si bé en les còpies que el Sr. XXX ha aportat a aquestes 
actuacions i que en aparença són, al seu torn, les còpies originals que li ha 
entregat el (CENTRE) XXX, s’hi aprecia un petit rectangle fosc en la part superior 
dreta, d’aquí no es pot inferir, a criteri de l’Agència, que s’hi oculti cap mena 
d’informació personal que pogués implicar una vulneració del dret d’accés.   
 
B) Pel que fa al Centre XXX, en l’escrit d’al·legacions l’XXX no ha fet cap menció 
en relació a la reclamació de tutela formulada pel Sr. XXX. Així doncs, l’entitat no 
ha invocat cap motiu fonamentat en dret que impedeixi al Sr. XXX accedir a la 
història clínica continguda als seus fitxers, raó per la qual s’ha de considerar 
que persisteix aquí la vulneració del seu dret, i procedeix requerir a l’XXX per tal 
que es faciliti a la persona reclamant aquesta informació, de conformitat amb la 
normativa abans explicitada. 
 
En definitiva, i pel que fa a l’anàlisi de fons de les reclamacions de tutela que 
aquí ens ocupen: 
 
- En relació al (CENTRE) XXX, si es té en compte que el dret d’accés del Sr. XXX 
no s’havia fet efectiu en el termini d’un mes previst a l’efecte, ni tampoc quan es 
va plantejar aquesta reclamació davant l’Agència, el procedent és la seva 
estimació, atès que en el moment de formular-la, el cert és que s’havia vulnerat 
el seu dret. 
 
- Pel que fa al Centre XXX, procedeix estimar la present reclamació de tutela del 
dret d’accés, atès que en el present procediment ha quedat acreditat que el Sr. 
XXX va exercir el dret d’accés a la documentació que formava part de la seva 
història clínica, dret que s’hauria vulnerat al no haver-se efectiu en el termini 
previst a l’efecte, ni en aquest cas, tampoc amb posterioritat”. 

 
 
Pel que fa als supòsits de desestimació de les reclamacions referents a l’exercici del 
dret d’accés, cal destacar un cas en què es va considerar que el responsable del 
fitxer no havia pogut fer efectiu el dret d’accés exercit pel ciutadà atès que aquest no 
li havia especificat, tal com preveu la normativa, el fitxer concret respecte del qual 
volia obtenir informació; així com altres supòsits en què s’ha considerat que no 
esqueia l’accés sol·licitat, atès que durant la tramitació del procediment s’havia 
conclòs que el responsable del fitxer no disposava de les dades a les quals la 
persona reclamant volia accedir.  
 
Resulta també d’interès destacar algun cas en què el responsable de fitxer havia 
facilitat l’accés sol·licitat mitjançant algun dels sistemes previstos a l’article 28 de 
l’RLOPD, sense que la persona afectada hagués optat expressament i de forma 
específica per algun altre dels sistemes allà previstos. Tot seguit es transcriu 
l’extracte de la resolució dictada, en la qual es va considerar que el responsable del 
fitxer havia fet efectiu el dret: 
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“Quart.- L’article 29.1 de l’RLOPD disposa que el responsable del fitxer ha de 
resoldre sobre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un mes a comptar de 
la recepció de la sol·licitud. Aquesta obligació persisteix, fins i tot, en el cas que 
el responsable del fitxer no disposi de cap dada de caràcter personal de la 
persona afectada.  
 
D’altra banda, l’article 25.5 de l’RLOPD determina que “Correspon al 
responsable del tractament la prova del compliment del deure de resposta a 
què es refereix l’apartat 2, i ha de conservar l’acreditació del compliment del 
deure esmentat”. 
 
El Sr. xxx, juntament amb el seu escrit de reclamació de tutela de drets rebut a 
l’Agència el 04/03/10, aportà còpia de la sol·licitud d’exercici del dret d’accés 
formulada prèviament davant xxx en data 22/01/10. 
 
D’altra banda, d’entre la documentació aportada per la (entitat) xxx, juntament 
amb el seu escrit d’al·legacions, hi figura un escrit de data 28/01/10 dirigit al Sr. 
xxx, en el qual l’entitat responia expressament a la seva petició d’accés. Aquest 
escrit, segons l’acusament de rebuda aportat per la Corporació, va ser notificat 
a la persona aquí reclamant el dia 04/02/10.   
 
Per tant, del conjunt de la documentació que consta en aquestes actuacions, es 
pot considerar acreditat que la Corporació xxx va donar compliment al deure de 
resposta a la petició formulada pel Sr xxx, de manera que s’hauria respectat el 
termini d’un mes previst a l’article 29.1 del RLOPD 
 
Cinquè.- Assentat l’anterior, cal abordar seguidament si la Corporació va fer 
efectiu amb la seva actuació el dret d’accés de la persona reclamant.  
 
Com ja s’ha dit, mitjançant escrit de data 22/01/10, el Sr. xxx va sol·licitar a la 
Corporació una fotocòpia del seu historial mèdic, així com informació sobre els 
tipus de fitxers o tractaments en què s’incloïen les seves dades personals i els 
cessionaris de les dites dades. 
 
De la documentació que consta en aquestes actuacions queda acreditat que 
l’entitat responsable del fitxer va posar en coneixement de la persona afectada, 
mitjançant escrit de data 28/01/10 (notificat el dia 04/02/10), que el seu historial 
es trobava a la seva disposició en les oficines de la Direcció de Serveis 
d’Atenció al Client. Així mateix, en el mateix escrit es donava complida resposta 
al Sr. xxx en relació a la resta de les qüestions plantejades a la seva petició. 
 
En aquest punt cal fer el següent aclariment: com ja s’ha assenyalat, els articles 
15 de la LOPD i 27 de l’RLOPD configuren el dret d’accés com el dret de la 
persona afectada a sol·licitar informació sobre l’origen de les seves dades i les 
comunicacions efectuades o que es prevegin fer. També s’ha de puntualitzar 
que l’accés a les dades personals de l’afectat per part d’aquelles persones 
usuàries que hi tenen accés per raó de les funcions encomanades a la pròpia 
organització, en cap cas es considera una comunicació als efectes de la LOPD 
i, per tant, no podria entrar en joc aquí el dret d’accés en el sentit de conèixer la 
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identitat d’aquestes persones usuàries que haurien accedit a les dades de la 
persona reclamant (Sentència de la Audiència Nacional de 18/05/05).  
 
Així, en l’àmbit sanitari, de conformitat amb l’anteriorment exposat, el dret 
d’accés tindria un contingut divers: per una banda, facilitar l’accés a les dades 
personals que figuren a la història clínica i les que poden ser objecte de 
tractament per part del responsable del fitxer; i, per altra banda, informar sobre 
les comunicacions realitzades o previstes de les dades en qüestió.  
 
En el cas que aquí s’examina, cal assenyalar que, com ja s’ha apuntat, la 
Corporació va informar al Sr. xxx, en escrit de data 28/01/10, dels fitxers que 
contenien les seves dades, així com de les cessions de les mateixes. També 
s’ha de remarcar que del contingut de la comunicació que el Sr. xxx va adreçar 
a aquesta Agència el dia 21/04/10, es pot inferir que l’interès del reclamant se 
centra en l’obtenció de les dades contingudes al seu historial mèdic, qüestió 
que s’aborda seguidament. 
 
Com ja s’ha assenyalat, la Corporació va comunicar al Sr. xxx  que tenia a la 
seva disposició una còpia de la seva història clínica a les oficines de la Direcció 
de Serveis d’Atenció al Client, per tal que fos retirada personalment. Cal 
preguntar-se si amb aquesta actuació concreta s’hauria fet efectiu el dret 
d’accés de la persona reclamant. 
 
Per donar resposta a aquesta qüestió cal posar de manifest, en primer lloc, que 
el reclamant, en l’escrit que va adreçar a la Corporació sol·licitant una còpia de 
la seva història clínica, no especificava el mitjà a través del qual desitjava li fos 
tramesa. No és sobrer recordar en aquest punt que, de conformitat amb l’article 
28 de l’RLOPD, la persona afectada pot optar, d’entre els sistemes especificats 
al mateix article, pel mitjà pel qual vol rebre la informació.  
 
Davant el silenci del Sr. respecte a l’opció per la qual optava, la Corporació va 
decidir posar a disposició de la persona reclamant una còpia de la història 
clínica a les seves oficines, i així li va fer saber mitjançant escrit de data 
28/01/10, notificat a l’interessat el dia 04/02/10. Cal assenyalar que el Sr. xxx no 
es va posar en contacte amb la Corporació quan va rebre aquest escrit, per tal 
de mostrar el seu desacord amb el mitjà que l’entitat havia escollit per 
proporcionar-li la informació i manifestar, al seu torn, la seva preferència per un 
altre sistema. 
 
Així doncs, s’ha de concloure que la Corporació, amb la seva actuació, va 
complir amb la normativa de protecció de dades, atès que dins del termini d’un 
mes de la recepció de la sol·licitud va facilitar l’accés al Sr. xxx a la informació 
per ell requerida, i ho va fer mitjançant un sistema raonable i admissible en 
termes de la LOPD i RLOPD (el seu dipòsit a les oficines de la Direcció 
d’Atenció al Públic), tota vegada que el Sr. xxx no va mostrar en cap moment 
cap objecció al mitjà proposat per la Corporació. 
Seguidament cal fer menció al fet que, finalment, i atès que la persona afectada 
no passava a recollir la documentació que s’havia posat a la seva disposició, la 
Corporació va decidir remetre-li, a través de correu certificat, una còpia de la 
seva història clínica. Aquesta circumstància ha quedat degudament acreditada 
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en aquestes actuacions mitjançant l’aportació, per part de la Corporació, del 
corresponent acusament de rebuda de data 10/04/10, així com per les 
manifestacions del mateix Sr. xxx en el seu escrit adreçat a aquesta Agència el 
dia 21/04/10. Segons ha exposat l’entitat en el seu escrit d’al·legacions, es va 
prendre la decisió d’enviar la història clínica per correu certificat quan, després 
de nombrosos intents infructuosos, es va aconseguir contactar amb el Sr. xxx i 
aquest no va voler comprometre’s a recollir la documentació prèviament 
sol·licitada.  
  
Doncs bé, a la vista de tot l’anterior, cal dir que el fet que la Corporació hagi 
remés per correu certificat a l’interessat la còpia del seu historial clínic s’ha de 
qualificar com una mostra de la predisposició i interès de l’entitat en fer efectiu 
el dret d’accés del Sr. xxx.  
 
........... 
 
De conformitat amb tot l’anterior, atès que la Corporació xxx va contestar en el 
termini d’un mes a la petició d’accés formulada pel Sr. xxx, i tota vegada que va 
posar a disposició de la persona reclamant la informació requerida i per tant va 
fer efectiu el dret d’accés prèviament exercit, escau desestimar la present 
reclamació de tutela de dret d’accés. “ 

 
 
3.3.2.2. Dret de cancel·lació 
 
D’acord amb la configuració del dret de cancel·lació establerta a l’article 16 de la 
LOPD, les persones titulars de les dades tenen dret que se suprimeixin les seves 
dades en aquells casos en què es considerin inadequades i excessives. La supressió 
d’aquestes dades no n’implica, però, l’eliminació absoluta, sinó que d’acord amb el 
que preveu l’esmentat article, abans de suprimir-les escaurà bloquejar-les en els 
terminis que corresponguin. Transcrivim a continuació alguns extractes d’una 
resolució, de les 3 que s’han dictat durant l’any 2010 en relació a l’exercici del dret de 
cancel·lació. En aquesta, davant l’al·legació del responsable de fitxer de la necessitat 
de mantenir les dades per tal de poder respondre davant possibles responsabilitats o 
actuacions administratives, s’explica de manera molt clara el fet que la cancel·lació 
de les seves dades no n’implica la supressió, sinó que cal fer el bloqueig previst a 
l’article 16 citat. També s’hi fa una interessant anàlisi sobre la prevalença, un cop 
efectuades les ponderacions pertinents dels interessos en conflicte, del dret de 
cancel·lació sobre el dret de conservació de la documentació administrativa:  
 
 

“Segon.- L’article 16 de la LOPD, en relació amb el dret de cancel·lació, 
determina el següent:  
 
“1. El responsable del tractament té l’obligació de fer efectiu el dret de 
rectificació o cancel·lació de l’interessat en el termini de deu dies.  
2. Han de ser rectificades o cancel·lades, si s’escau, les dades de caràcter 
personal el tractament de les quals no s’ajusti al que disposa aquesta Llei i, en 
particular, quan aquestes dades siguin inexactes o incompletes.  
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3. La cancel·lació dóna lloc al bloqueig de les dades, i només s’han de 
conservar a disposició de les administracions públiques, els jutges i els 
tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del 
tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats. 
Complert aquest termini, s’ha de procedir a la supressió.  
4. Si les dades rectificades o cancel·lades han estat comunicades prèviament, 
el responsable del tractament ha de notificar la rectificació o la cancel·lació 
efectuada a qui s’hagin comunicat, en cas que aquest últim mantingui el 
tractament, que també ha de procedir a la cancel·lació.  
5. Les dades de caràcter personal han de ser conservades durant els terminis 
que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau, les relacions 
contractuals entre la persona o l’entitat responsable del tractament i l’interessat.” 
 
Per la seva banda, l’article 31 de l’RLOPD, en el seu apartat segon disposa el 
següent: 
 
“2. L’exercici del dret de cancel·lació dóna lloc al fet que se suprimeixin les 
dades que siguin inadequades o excessives, sense perjudici del deure de 
bloqueig conforme a aquest Reglament.” 
 
Finalment, l’article 32 de l’RLOPD, en els seus apartats 1 i 2, determina el 
següent: 
 
“1. (...) 
En la sol·licitud de cancel·lació, l’interessat ha d’indicar a quines dades es 
refereix, i ha d’aportar a aquest efecte la documentació que ho justifiqui, si 
s’escau. 
2. El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol·licitud de rectificació o 
cancel·lació en el termini màxim de deu dies a comptar de la recepció de la 
sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a 
la petició, l’interessat pot interposar la reclamació que preveu l’article 18 de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 
En cas que no disposi de dades de caràcter personal de l’afectat, igualment l’hi 
ha de comunicar en el mateix termini.” 
 
Tercer.- Per altra banda, l’article 18 de la LOPD, referent a la tutela dels drets 
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, estableix en els seus apartats 1 i 2 
el següent: 
 
 “1. Les actuacions contràries al que disposa aquesta Llei poden ser objecte de 
reclamació pels interessats davant l’Agència de Protecció de Dades, en la forma 
que es determini per reglament.  
2. L’interessat al qual es denegui, totalment o parcialment, l’exercici dels drets 
d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació, ho pot posar en coneixement de 
l’Agència de Protecció de Dades o, si s’escau, de l’organisme competent de 
cada comunitat autònoma, que s’ha d’assegurar de la procedència o 
improcedència de la denegació.” 
 
Quart.- A partir del relat de fets que s’ha exposat a l’apartat d’antecedents i dels 
preceptes normatius que s’han transcrit al fonament de dret anterior, cal 
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palesar, en primer lloc, que l’Ajuntament de XXX ha incomplert el termini de deu 
dies previst als articles 16.1 de la LOPD i 32.2 de l’RLOPD per tal de donar 
resposta a la petició de cancel·lació efectuada pel Sr. XXX.  En efecte, a la 
sol·licitud de cancel·lació formulada pel Sr. XXX el dia 30/03/10, l’Ajuntament de 
XXX li ha donat resposta mitjançant escrit de data 14/06/10, que hauria estat 
notificat el dia 3/07/10, segons afirma la persona reclamant en l’escrit adreçat a 
aquesta Agència el dia 05/07/10.  
 
Dit això, cal analitzar el fons de la reclamació, és a dir, si la persona reclamant 
tenia dret a què es fes efectiva la cancel·lació sol·licitada. 
 
El dret de cancel·lació 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 de cancel·lació la persona titular 
de les dades pot demanar la supressió de les dades que resultin inadequades o 
excessives, sense perjudici del deure de bloqueig, en els termes previstos als 
preceptes que regulen el dret de cancel·lació.  
 
Així, el dret de cancel·lació no entra en joc únicament en el cas de dades 
inexactes, incorrectes o errònies, sinó que també es podria exercir respecte a 
dades correctes el tractament de les quals no s’ajusti al que disposa la LOPD 
(art. 16.2), o bé en el cas de dades personals que hagin deixat de ser 
necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual s’havien recollit o registrat 
(art. 4.5). Per tant, aquest dret no podrà ésser atorgat quan les dades siguin 
necessàries o pertinents d’acord amb la finalitat causant de la seva recollida.  
 
Al marge de l’anterior, la pròpia LOPD preveu una sèrie de limitacions al dret de 
cancel·lació, com ara les regulades als articles 22.4 i 23 pel que fa als fitxers de 
les forces i els cossos de seguretat o de la Hisenda Pública i, a l’article 16.5 del 
mateix text legal - desenvolupat als apartats 1 i 2 de l’article 33 de l’RLOPD - 
relativa, d’una banda, a la conservació de les dades durant els terminis 
establerts en les disposicions aplicables o en les relacions contractuals i, de 
l’altra, al supòsit en què una llei o norma de dret comunitari aplicable 
directament prevegi la denegació de la cancel·lació o bé impedeixi al 
responsable del fitxer revelar el tractament de les dades als afectats.  
 
L’article 16, apartats 3 i 5, de la LOPD disposa el següent: 
 
“3. La cancel·lació dóna lloc al bloqueig de les dades, i només s’han de 
conservar a disposició de les administracions públiques, els jutges i els 
tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del 
tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats. 
Complert aquest termini, s’ha de procedir a la supressió.  
(...) 
5. Les dades de caràcter personal han de ser conservades durant els terminis 
que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau, les relacions 
contractuals entre la persona o l’entitat responsable del tractament i l’interessat.”  
 
Per la seva part, l’article 33, punts 1 i 2, de l’RLOPD estableix: 
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“1. La cancel·lació no pertoca quan les dades de caràcter personal han de ser 
conservades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si 
s’escau, les relacions contractuals entre la persona o l’entitat responsable del 
tractament i l’interessat que van justificar el tractament de les dades. 
2. També es poden denegar els drets de rectificació o cancel·lació 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.” 
 
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) En primer lloc, cal recordar allò que estableix l’article 4.5 de la LOPD, invocat 
per la persona reclamant, en relació a la cancel·lació de les dades personals: 
 
“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”. 
 
Cal, doncs, analitzar la finalitat perseguida per l’Ajuntament quan va recollir les 
dades del Sr. XXX, a fi i efecte de comprovar si aquesta finalitat persisteix en 
l’actualitat. De no ser així, des de l’òptica de l’article 4.5 de la LOPD, les dades 
personals haurien de ser cancel·lades. 
 
Les dades del Sr. XXX van ser recollides en un “formulari de compareixença”, el 
qual és emplenat per qualsevol persona que, com el reclamant, accedeix a un 
expedient administratiu. Una còpia del formulari en qüestió, complimentat el dia 
26/08/09 per la persona aquí reclamant, i en relació al qual es sol·licita la 
cancel·lació de les dades personals, va ser aportat a aquesta Agència pel 
Sr.XXX en el marc de l’expedient d’informació prèvia núm. 155/09. De l’anàlisi 
del citat formulari - còpia del qual s’incorpora a aquest procediment de tutela 
núm. 26/10, atesa la seva connexió amb els fets que aquí s’examinen -, es 
constata que les dades personals que allà es recullen són: nom i cognoms, DNI 
i adreça de la persona que compareix a la vista de l’expedient (en aquest cas el 
Sr. XXX),  així com el detall dels documents inclosos a l’expedient dels quals la 
persona compareixent sol·licita una còpia.  
 
L’Ajuntament de XXX, segons ha exposat al seu escrit d’al·legacions, considera 
que la cancel·lació de les dades sol·licitada pel Sr. XXX seria improcedent, atès 
que “d’elles encara es poden derivar responsabilitats o actuacions 
administratives”.  
 
De l’anterior manifestació es dedueix que la finalitat perseguida per l’Ajuntament 
quan recull les dades del Sr. XXX en l’esmentat “formulari de compareixença”, 
seria el poder fer front a possibles responsabilitats, administratives o d’altre 
índole, que pugin derivar-se del tractament de les dades en relació a la consulta 
de l’expedient d’obres efectuada per la persona aquí reclamant. 
 



148 

En aquest punt cal aclarir que la cancel·lació de les dades personals no ha de 
comportar automàticament la seva supressió. En efecte, els articles 16 de la 
LOPD i 31 de l’RLOPD preveuen que la cancel·lació de les dades dóna lloc al 
seu bloqueig. Aquest bloqueig permetria l’accés a les dades cancel·lades, si bé 
únicament per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament 
i només durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats, vençut el 
qual s’haurà de procedir, ara sí, a la supressió de les dades. 
 
Així, cal evidenciar que la finalitat adduïda per la Corporació per tal de justificar 
la conservació de les dades del Sr. XXX es veuria satisfeta amb la possibilitat de 
bloquejar les esmentades dades. Atesa aquesta circumstància i vist que 
l’Ajuntament no ha invocat cap altra finalitat que impedeixi la cancel·lació de les 
dades personals del Sr. XXX incorporades a l’expedient núm. XXX, s’ha de 
concloure que la cancel·lació sol·licitada seria procedent des de la perspectiva 
de l’article 4.5 de la LOPD. 
 
B) En segon lloc, cal també assenyalar que l’article 33.1 de l’RLOPD, en 
consonància amb l’article 16.5 de la LOPD, explicita que no pertoca la 
cancel·lació quan les dades de caràcter personal han de ser conservades 
durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables.  
 
En el cas que aquí s’analitza cal acudir a la normativa aplicable en matèria 
d’arxius i documents, en concret la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i 
documents, i el Decret 13/2008 que la desenvolupa. L’article 9 de la citada llei 
determina que s’ha d’aplicar a tots els documents públics la normativa 
d’avaluació, sobre la base de la qual se’n determina la conservació per raó del 
valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació. Referent a aquest punt, cal 
acudir a l’Ordre del Departament de Cultura de 17 de gener de 1994 (i 
posteriors modificacions), per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació 
documental. Doncs bé, aquesta normativa preveu que la documentació que 
forma part d’“expedients de llicències d’obres majors” - com és el cas de 
l’expedient núm. XXX -, s’haurà de conservar permanentment. 
 
En el supòsit en el que aquí ens trobem és important assenyalar que, si bé és 
cert que el “formulari de compareixença” complimentat pel Sr. XXX es troba 
incorporat a l’expedient d’obres majors núm. XXX, també cal posar de manifest 
que el dit formulari no es pot considerar en puritat un document que formi part 
del citat expedient - entès com a conjunt de documents que recullen els 
antecedents i/o fonaments que donen lloc a la resolució.  
 
Així doncs, per una banda, la normativa d’arxius i documents preveu la 
conservació permanent de la documentació incorporada en els expedients 
d’obres majors; i, per altra banda, com s’ha dit, el “formulari de compareixença” 
no pot considerar-se un document essencial o fonamental del referit expedient.   
 
Atès l’anterior és obvi que l’obligatorietat de conservació indefinida que estipula 
la normativa d’arxius i documents no pot ser d’estricta aplicació en relació al 
formulari complimentat pel Sr. XXX, i especialment en un cas com el que aquí 
ens trobem, en el que la persona reclamant ha expressat la seva voluntat de 
cancel·lació. 
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En base a l’anterior es considera que efectuada la ponderació dels interessos 
en conflicte (conservació de la documentació administrativa versus dret de 
cancel·lació),  el dret de cancel·lació hauria de prevaldre. 
 
A l’últim, cal dir que aquesta Agència no pot compartir la segona al·legació 
formulada per l’Ajuntament de XXX en el seu escrit. La cancel·lació de les dades 
de l’expedient en qüestió no vulneraria, tal i com afirma la Corporació, el dret 
reconegut als articles 35 i 37 de la Llei 30/1992, atès que, com ja s’ha dit, el 
formulari de referència facilita una informació (les persones que han consultat 
l’expedient) totalment accessòria i tangencial en relació amb la pretensió que va 
originar tal expedient (la concessió d’una llicència d’obres majors). 
 
A la vista de tot l’anterior, procedeix estimar la reclamació de tutela de drets 
formulada pel Sr. XXX . Ara bé, de conformitat amb el que s’ha exposat en 
aquest fonament jurídic, aquesta cancel·lació no ha de suposar necessàriament 
la supressió de les citades dades personals, sinó que, si s’escau, procedirà el 
seu bloqueig durant el temps que, a judici de l’Ajuntament, es puguin derivar 
responsabilitats nascudes del seu tractament. Mentre es mantingui aquesta 
situació, les dades personals objecte de la present controvèrsia s’hauran 
d’excloure de l’expedient núm. XXX, i mantenir-les aïllades de forma que resulti 
impossible el seu tractament o ús posterior, permetent-se l’accés a les dites 
dades només per part de les administracions públiques, els jutges i els tribunals 
amb la finalitat d’atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament 
(article 16 LOPD). A efectes pràctics, una forma de dur a terme aquest bloqueig 
consistiria en què l’Ajuntament, en el moment d’excloure les dades del Sr. XXX 
de l’expedient de referència, incorporés en aquest una anotació referint el fet 
que, arran la resolució d’un procediment de tutela de drets dictada per la 
directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, les dades personals 
relatives a una persona a qui se li va facilitar l’accés a l’expedient han estat 
bloquejades i es troben incorporades en un arxiu o fitxer al qual només poden 
accedir les persones autoritzades per atendre les responsabilitats abans 
especificades.   
 
És per això que, de conformitat amb l’article 119 de l’RLOPD, cal requerir a 
l’Ajuntament per tal que en el termini de 10 dies faci efectiu el dret de 
cancel·lació exercit pel Sr. XXX i li notifiqui en el mateix termini. Un cop s’hagi fet 
efectiu el dret de cancel·lació, també en el termini de 10 dies, l’Ajuntament 
haurà de donar-ne compte a l’Agència del seu compliment”.  
 

 
 
3.3.2.3. Dret d’oposició 
 
El dret d’oposició consisteix en la possibilitat d’oposar-se al tractament de les dades 
personals o a una determinada forma de tractament, en els casos en què no sigui 
necessari el consentiment de la persona afectada per tractar les dades de caràcter 
personal. L’exercici d’aquest dret d’oposició de la persona afectada s’ha d’emparar 
en motius fonamentats i legítims, relatius a una situació personal concreta. 
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S’han resolt sis procediments de tutela d’aquest dret. Cal destacar que quatre 
d’aquests procediments feien referència a la publicació d’informació de caràcter 
personal a través d’Internet, tant en el tauler d’anuncis electrònic d’una corporació 
local com en l’edició electrònica d’un butlletí oficial, cas en què l’oposició s’ha adreçat 
contra la corporació local que ha ordenat l’anunci al butlletí oficial, en ser la 
responsable d’aquest tractament. L’origen de la majoria d’aquestes reclamacions 
deriva del fet que el reclamant ha detectat la publicació de la seva informació a través 
dels cercadors d’Internet.  
 
En un dels casos resolts, la persona interessada sol·licitava que es fes efectiu el seu 
dret d’oposició a la publicació de la dada relativa a la seva discapacitat, en el marc 
de la convocatòria d’un procés selectiu. En aquest cas, del qual es transcriu un 
extracte, es va considerar que no esqueia l’oposició sol·licitada, atès que hi havia una 
disposició legal que establia l’obligació de tractar aquesta dada. Ara bé, es 
recordava al responsable de fitxer que, en aplicació del principi de qualitat, la difusió 
d’aquestes dades havia de ser delimitada temporalment al període de temps 
necessari per assolir la finalitat que en justificava la publicació. S’advertia també, al 
final de la resolució, que per tal d’evitar que els cercadors fessin la indexació de 
dades, s’aconsellava adoptar les mesures previstes a l’article 16 b) de la 
Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió 
d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet. 
 

“Quart.- Un cop abordats els aspectes formals, i abans d’entrar a analitzar la 
reclamació des d’una òptica del fons de l’assumpte, es considera oportú referir-
se a algunes de les manifestacions efectuades per la XXX, tant en la resposta 
donada a la sol·licitud d’exercici del dret d’oposició, com en l’escrit 
d’al·legacions presentat davant l’Agència.  
 
Del contingut de la petició de la reclamant davant la XXX, es desprèn que el que 
pretenia amb l’exercici del dret d’oposició no era posar en dubte la legitimitat 
del tractament de la dada personal referent a la seva discapacitat, sinó que no 
es portés a terme un determinat tractament d’aquesta dada, en aquest cas, la 
publicació d’aquesta dada personal en els actes successius durant la tramitació 
del procediment selectiu.  
 
A aquest respecte, l’article 3 c) de la LOPD defineix tractament de dades com 
“les operacions i els procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que 
permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, 
així com les cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, 
interconnexions i transferències.” 
 
D’acord amb aquesta definició, la publicació de les dades personals de la 
reclamant a les llistes provisionals i definitives d’admesos i exclosos, així com 
ulteriors publicacions que es puguin donar al llarg del procés selectiu, s’han de 
considerar com un tipus de comunicació i, per tant, com una modalitat de 
tractament, la qual cosa requeriria el consentiment de l’afectada o bé una 
habilitació legal. 
 
A aquest respecte, tant l’article 59 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP), com els articles 26 i 27 del 
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Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública, contenen l’habilitació legal per tractar la dada relativa a la 
discapacitat dels aspirants. Per tant, el tractament de la dada personal 
controvertida en el marc de gestió del procés selectiu seria lícit, i, de fet, la 
persona afectada no ha qüestionat en cap moment aquest extrem. Altra cosa 
seria la licitud del tractament relatiu a la publicació, que s’analitzarà més 
endavant. 
 
D’altra banda, la XXX es refereix també en les seves al·legacions a la possibilitat 
d’exercir el dret de cancel·lació un cop finalitzat el procés selectiu. A aquest 
respecte, és convenient diferenciar entre el dret d’oposició - aquí exercit per la 
persona afectada - i el dret de cancel·lació.  
 
D’una banda, el dret d’oposició, segons el previst als articles 6.4 de la LOPD i 
34 de l’ RLOPD en allò que aquí interessa, és el dret de l’afectat a que no es 
porti a terme un determinat tractament de les seves dades de caràcter personal 
quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, a conseqüència 
que hi hagi un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal concreta, 
que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari. 
 
Per la seva banda, l’article 31 de l’RLOPD defineix el dret de cancel·lació com el 
dret a què “se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives, 
sense perjudici del deure de bloqueig.” 
 
En el present cas, la XXX, mitjançant l’escrit de 18/12/09 de contestació a la 
reclamant, contràriament al que manifestava en el seu escrit d’al·legacions, no 
va atendre el dret d’oposició exercit. Més que atendre el dret, el que es feia era 
denegar-lo, i a continuació, tal com s’ha esmentat, s’oferia a la reclamant la 
possibilitat d’exercir el dret de cancel·lació una vegada finalitzat el procés 
selectiu, extrem que la reclamant no sol·licitava en la seva petició. 
 
Cinquè.- Un cop efectuades les consideracions precedents, és oportú entrar ja 
a analitzar el fons de l’assumpte, és a dir, si la reclamant tenia dret a oposar-se 
a la publicació de la dada relativa a la seva discapacitat a les llistes que s’hagin 
de publicar durant el transcurs del procés selectiu. 
 
Segons el que disposa l’article 6.4 de la LOPD, sempre que una llei no disposi el 
contrari, l’afectat es pot oposar al tractament de les seves dades en els casos 
en què no sigui necessari el seu consentiment quan hi hagi motius fonamentats i 
legítims relatius a una situació personal concreta, motius que s’han de fer 
constar en la sol·licitud d’oposició d’acord amb el que disposa l’article 35.1 de 
l’RLOPD. 
 
Aquests motius fundats i legítims relatius a una situació personal concreta, si bé 
no s’identifiquen com a tals de forma expressa en la sol·licitud per la qual 
s’exercia el dret d’oposició, sí que es poden inferir de la mateixa quan la 
reclamant manifesta que demana l’exclusió de la dada de discapacitat “al ser 
una dada sensible”. Així, es podria considerar que la seva preocupació pel fet 
que aquesta dada personal -relativa a la salut i qualificada per l’article 7 de la 
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LOPD com una dada especialment protegida - no sigui coneguda per terceres 
persones, aniria destinada a complir amb el requisit d’invocar un motiu legítim i 
fundat referent a una situació personal concreta. 
 
Ara bé, com s’ha avançat, per tal que pugui prosperar el dret d’oposició 
concorre també un altre requisit, com és que no existeixi una llei que vingui a 
impedir l’efectivitat de l’oposició al tractament.  
 
L’anàlisi sobre la concurrència o no d’aquest requisit obliga a acudir a diverses 
normes amb rang de llei que resultarien aplicables al cas. En primer lloc, l’article 
61 de l’EBEP, pel que fa als sistemes selectius, disposa el següent: 
 
 “1. Els processos selectius han de tenir caràcter obert i garantir la lliure 
concurrència, sense perjudici del que està establert per a la promoció interna i 
de les mesures de discriminació positiva que preveu aquest Estatut. 
Els òrgans de selecció han de vetllar pel compliment del principi d’igualtat 
d’oportunitats entre sexes.” 
 
I en segon lloc, l’article 42 del Decret legislatiu 1/1997, en relació als principis 
de la selecció estableix el següent: 
 
 “D'acord amb els principis enunciats per l'article 103.1 de la Constitució, 
l'Administració de la Generalitat selecciona tot el seu personal amb criteris 
d'objectivitat, en funció dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants, i 
mitjançant convocatòria pública. En el procés de selecció s'ha d'acreditar el 
coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.” 
 
Així mateix, en relació a la publicació en processos selectius o de concurrència 
competitiva l’article 59.6 b) de la Llei 30/1992 determina que: 
 
“6. La publicació, en els termes de l'article següent, substitueix la notificació i té 
els mateixos efectes en els casos següents: 
 
(...) b) Quan es tracti d'actes integrants d'un procediment selectiu o de 
concurrència competitiva de qualsevol tipus. En aquest cas, la convocatòria del 
procediment ha d'indicar el tauler d'anuncis o els mitjans de comunicació on 
s'efectuïn les publicacions successives, i no tenen validesa les que es duguin a 
terme en llocs diferents.” 
 
Així, les bases específiques contingudes en la resolució XXX/XXX/20XX, de 20 
d’agost, de convocatòria del procés selectiu per proveir 220 places de l’escala 
de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup 
A2) de la XXX  (núm. de registre de la convocatòria 179), exposen en la seva 
base 6.6 relativa a la publicació de resultats, models d’impresos i informació 
addicional del procés selectiu el següent: 
 
“Les qualificacions de les proves i exercicis es faran públiques a l’Oficina de 
convocatòries (c.XXX Barcelona). A més, es publicaran a l’adreça d’internet a 
http://www.XXX, als serveis territorials de XXXi a la Delegació Territorial de XXX. 
En la mateixa adreça web també es podran trobar models d’impresos i 
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informació addicional relacionada amb el desenvolupament del procés 
selectiu.” 
 
Al seu torn, les bases generals aprovades per la resolució XXX/XXXX/2007, de 
28 de maig, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals que 
regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de 
l'Administració de XXX competència de XXX, estableixen en la seva base 9.8, 
pel que fa a la consulta d’informació de proves, exercicis i qualificacions, que: 
 
“Per a consultes sobre les llistes d'admesos i exclosos, llista d'exempts de 
realitzar els exercicis o proves de llengua catalana i castellana, dates i resultats 
de les proves i exercicis, valoració en la fase de concurs i l'adjudicació de 
places, els aspirants poden obtenir informació a través del portal de 
l'Administració Oberta de Catalunya i de l'adreça web: /XXX.” 
 
Així, de la normativa citada es desprèn, d’una banda, la licitud de la publicació 
de les dades personals dels aspirants i, entre elles, la relativa a la seva 
discapacitat, en tant hi ha una habilitació legal que permet realitzar aquest 
tractament sense el consentiment dels afectats de conformitat amb el què 
disposen els articles 6.4 i 34 de la LOPD i de l’RLOPD, respectivament, i, de 
l’altra, que en allò referent a la selecció de personal per a les Administracions, el 
principi d’igualtat entre els aspirants és una regla d’or que s’ha de garantir 
durant la tramitació del procés selectiu. Al seu torn, al tractar-se d’un 
procediment de concurrència competitiva, s’ha de complir també amb el 
principi rector de transparència, d’acord amb l’article 55.2 b) de l’EBEP. Tot això 
comporta que els aspirants han de tenir la possibilitat de conèixer la identitat de 
la resta d’aspirants que opten a les places convocades. Sobretot si es té en 
compte que en el marc del procés selectiu, les persones que vulguin acollir-se 
al torn de reserva, prèvia acreditació de la seva discapacitat, podran beneficiar-
se de certs avantatges, com ara, el dret preferent a escollir les vacants. 
 
Per tant, aquest dret dels aspirants a conèixer la identitat dels seus contrincants 
es veu reforçat quan hi ha participants en el procés selectiu que, una vegada 
superat aquest, poden optar a escollir vacants amb preferència a la resta 
d’aspirants. És a dir, l’existència d’aquest dret de preferència per al torn de 
reserva de discapacitats afecta també als aspirants que no participen en aquest 
torn reservat, tota vegada que l’ordre en què podrien escollir vacants es veu 
alterat en perjudici seu.  
 
D’altra banda, tal com indica la base específica 1.1 de la convocatòria que ens 
ocupa, per al “cas que les places reservades a les persones aspirants amb la 
condició legal de discapacitades no es cobreixin, s’acumularan en primer lloc a 
les de la resta de la mateixa opció i mateix torn; en segon lloc, a les reservades 
de la mateixa opció de l’altre torn, i finalment, a les de la resta de la mateixa 
opció d’aquest torn.” 
 
Per tant, la resta d’aspirants es veurien beneficiats si no s’arriben a cobrir 
aquestes places. A aquest respecte i a tall d’exemple, els aspirants que 
acudeixen pel torn lliure podrien emprar les accions pertinents en cas de 
considerar que alguna persona que opta pel torn de reserva no reuneix els 
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requisits establerts a l’efecte. Per contra, l’ocultació de la dada relativa a la 
discapacitat, dificultaria en gran mesura aquesta possibilitat d’impugnació. 
 
Per tot el que s’ha exposat en aquest fonament de dret, la present reclamació 
referent al dret d’oposició s’ha de desestimar, atesa la concurrència de normes 
amb rang de llei que impedirien la seva efectivitat. 
 
Sisè.- No obstant tot el que s’ha exposat fins aquí, aquesta Agència considera 
oportú efectuar algunes recomanacions al responsable del fitxer sobre la difusió 
de la dada relativa a la salut en altres fases diferents a aquelles respecte les 
quals la reclamant va exercir la seva pretensió i que són objecte del 
procediment selectiu.  
 
Així, primerament, sembla convenient que es valori, atenent a la finalitat 
perseguida, si la dada relativa a la discapacitat dels aspirants hauria de constar 
en totes i cadascuna de les publicacions que s’hagin de dur a terme en el curs 
del procés selectiu.  
 
En un altre ordre de coses, tenint en compte que la base 9.8 de la convocatòria 
esmentada preveu que la consulta de les llistes d’admesos i exclosos, la llista 
d’exempts de realitzar els exercicis o proves de llengua catalana i castellana, 
les dates i resultats de les proves i exercicis, la valoració en la fase de concurs, 
així com l’adjudicació de places es pot realitzar a través de l’adreça web 
“http://www.XXX”, és oportú recordar en aquest punt la necessitat de respectar 
el principi de qualitat, en la seva vessant del principi de proporcionalitat. 
 
A aquest respecte, els apartats 1 i 5 de l’article 4 de la LOPD preveuen que: 
 
“1. Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, 
així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i 
no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i 
legítimes per a les quals s’han obtingut. (...) 
 
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. (...)” 
 
El principi de proporcionalitat, consagrat a l’article 4.1 de la LOPD, comporta 
que la difusió de les dades sigui delimitada temporalment al període de temps 
necessari per assolir la finalitat que en justifica la seva publicació. Per això, un 
cop assolida aquesta finalitat, el responsable del fitxer hauria de limitar d’ofici, 
sense necessitat de petició de les persones afectades, l’accés per part de 
tercers a les dades de caràcter personal.  
 
Una altra de les implicacions de la publicació de llistes que contenen dades 
personals a Internet és la possible indexació que poden realitzar els cercadors. 
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A aquest respecte, l’apartat 16 b) de la Recomanació 1/2008 de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d’informació que contingui 
dades de caràcter personal a través d’Internet, recomana el següent: 
 
“b. Adoptar les mesures tecnològiques necessàries per evitar que els cercadors 
facilitin la recopilació de dades de caràcter personal per a finalitats diferents a 
aquella a la qual obeeix la publicació. A aquest efecte es recomana adoptar 
mesures tècniques tals com: 
 
1. Aprofitar les eines que faciliten els mateixos cercadors per tal d’evitar que la 
informació es guardi a la memòria temporal d’aquests. 
 
2. Utilitzar protocols tecnològics que permetin evitar la indexació dels 
documents que continguin dades de caràcter personal. 
 
3. Evitar la utilització de fitxers per emmagatzemar les dades de caràcter 
personal que es publiquin i optar per fer-ho a través de solucions tècniques 
basades en la informació estructurada, com ara la utilització de bases de dades 
per accedir i emmagatzemar la informació. 
 
4. Valorar la possibilitat que les parts dels fitxers que incorporin dades de 
caràcter personal s’incorporin com a imatges o altres sistemes que limitin 
l’accés als camps que continguin dades de caràcter personal.” 
 
Així, per evitar que els cercadors puguin accedir a la informació publicada, i els 
consegüents perjudicis que aquest fet podria ocasionar a les persones 
afectades, és recomanable que el responsable del fitxer adopti les mesures 
anteriorment citades. 
 
Setè.- En definitiva, de tot el que s’ha exposat es desprèn que davant la 
sol·licitud d’exercici del dret d’oposició de la persona reclamant, la resposta de 
XXX va ser extemporània, motiu pel qual procedeix estimar parcialment, 
únicament per raons formals, la present reclamació de tutela de drets.”  

 
 
A continuació, es transcriu l’extracte d’una resolució estimatòria del dret d’oposició 
exercit per la persona interessada, perquè s’ha considerat que les dades personals 
publicades en el tauler d’anuncis eren excessives i, a més, s’havia perllongat més 
enllà del temps en què estaria justificada la seva publicació.  
 
 

“Com ja s’ha dit, els articles 6.4 de la LOPD i 34 del RLOPD regulen el dret 
d’oposició, que consisteix en el dret de l’afectat a que no es porti a terme un 
determinat tractament de les seves dades de caràcter personal, quan no sigui 
necessari el seu consentiment per al tractament, a conseqüència que hi hagi un 
motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal concreta, que ho 
justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari. 
 
Per la seva banda, l’article 14 a) de la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones 
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físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades, disposa que “Els Estats membres reconeixen a l’interessat el 
dret a: a) oposar-se, almenys en els casos que es tenen en compte les lletres e) 
i f) de l’article 7, en qualsevol moment i per raons legítimes pròpies de la seva 
situació particular, al fet que les dades que l’afectin siguin objecte de 
tractament, llevat quan la legislació nacional estableixi una altra cosa. En cas 
d’oposició justificada, el tractament que efectuï el responsable ja no es podrà 
referir a aquestes dades”.  
 
El considerant 45 de la Directiva 95/46 aclareix el sentit que ha d’atorgar-se a 
l’article 14 a) de la norma comunitària. Així, indica que “quan es pugui efectuar 
lícitament un tractament de dades per raons d’interès públic o de l’exercici de 
l’autoritat pública, o en interès legítim d’una persona física, qualsevol persona 
haurà de tenir dret, malgrat tot, a oposar-se al fet que les dades que l’afecten 
siguin objecte d’un tractament, en virtut de motius fonamentats i legítims relatius 
a la seva situació concreta; que els Estats membres tenen, malgrat tot, la 
possibilitat d’establir disposicions nacionals contràries.” 
 
La conseqüència que es desprèn dels articles 6.4 de la LOPD i 34 de l’RLOPD, 
és l’obligatorietat de la persona que exercita el seu dret d’oposició d’acreditar la 
concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació 
personal, que justifiqui el cessament en el tractament de les seves dades 
personals. Ara bé, en aquells supòsits en què el tractament sigui il·lícit, el motiu 
legítim i fundat esdevindria la pròpia il·licitud. 
 
I a l’últim, per tal de poder fer efectiu el dret d’oposició, la normativa també 
exigeix que no existeixi una norma amb rang de llei que imposi expressament el 
tractament de les dades de manera que impedeixi l’efectivitat del dret 
d’oposició. 
 
Vist l’anterior, caldrà determinar, en primer lloc, si en el cas concret que ens 
ocupa s’està davant un supòsit en què no sigui necessari el consentiment de la 
persona afectada per al tractament de les seves dades, en altres paraules, cal 
dilucidar si ens trobem davant d’un supòsit en el qual el tractament dut a terme 
pel responsable del fitxer és lícit conforme a les normes reguladores del dret 
fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.  
 
A aquest respecte cal tenir en compte que la difusió de dades de caràcter 
personal a través d’Internet, i en concret al web de l’Ajuntament, tot i no tenir uns 
destinataris concrets, s’ha de considerar com una comunicació de dades en el 
sentit de l’article 11 de la LOPD.  

L’article 11 LOPD es refereix a la comunicació de dades en els següents termes:  
 
“1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser 
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament 
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el 
consentiment previ de l’interessat. 
 
2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari: 
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a) Quan la cessió està autoritzada en una llei. (...)” 
 
Així les coses, es permet la cessió o comunicació de dades a una persona 
diferent de la interessada quan hi hagi una norma amb rang legal que ho 
permeti. Doncs bé, aquesta habilitació legal la donen els articles 59.6 b) i 60.1 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. El primer precepte indicat 
disposa, en relació a la pràctica de la notificació dels actes administratius, el 
següent:  
 
“6. La publicació, en els termes de l’article següent, substitueix la notificació i té 
els mateixos efectes en els casos següents: 
(...) 

b) Quan es tracti d’actes integrants d’un procediment selectiu o de concurrència 
competitiva de qualsevol tipus. En aquest cas, la convocatòria del procediment 
ha d’indicar el tauler d’anuncis o els mitjans de comunicació on s’efectuïn les 
publicacions successives, i no tenen validesa les que es duguin a terme en llocs 
diferents.” 
 
D’altra banda, l’article 60.1 de la mateixa norma, sobre la publicació, determina: 
 
“1. Els actes administratius han de ser objecte de publicació quan ho estableixin 
les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons 
d’interès públic apreciades per l’òrgan competent. 
 
A aquest respecte, l’article 92 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals, estableix que 
tots els anuncis - entre ells, la llista d’admesos i exclosos o els resultats del 
procés selectiu - s’han de fer públics a la seu de la corporació local - és a dir, 
en el taulell d’anuncis -, una vegada publicada la respectiva convocatòria en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la província. 
 
Així mateix, també consta acreditat que les bases de la convocatòria del procés 
selectiu objecte d’aquest procediment, contemplaven la publicació en el taulell 
d’anuncis de Recursos Humans de l’Ajuntament de XXX, així com en el seu web. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, existiria una habilitació legal per publicar la 
llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (articles 59.6 b) i 60.1 de la Llei 
30/1992). A més, també cal tenir present el que estableix la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en l’article 12, 
sobre la publicació electrònica del tauler d’anuncis o edictes: 
 
“La publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o 
reglamentària, s’hagin de publicar al tauler d’anuncis o edictes pot ser 
substituïda o complementada per la seva publicació a la seu electrònica de 
l’organisme corresponent.” 
 
Així doncs, la publicació al web no requeria el consentiment de les persones 
afectades, ja que una norma amb rang legal preveia aquesta possibilitat. 
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Ara bé, l’existència d’una llei que habilités la publicació de dades personals no 
significa que donés cobertura a la difusió de qualsevol tipus de dades personals 
dels qui participaven en aquell procés selectiu. És a dir, que arribat aquest punt, 
cal dirimir si les dades publicades - nom i cognoms i DNI - eren adequades, 
pertinents i no excessives en atenció a la finalitat perseguida amb la publicació. 
 
El principi de proporcionalitat previst en l’article 4.1 LOPD, disposa que: 
 
“1. Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, 
així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i 
no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i 
legítimes per a les quals s’han obtingut.” 
 
D’acord amb aquest principi, l’Ajuntament només podia publicar aquelles dades 
personals estrictament necessàries per a la identificació dels participants en el 
procés selectiu, finalitat que s’assoliria fent constar només nom i cognoms, i en 
cas de coincidència entre algun dels participants, fent constar també el DNI, 
però fins i tot en tal cas no caldria fer-ho amb la seva numeració completa, sinó 
parcial. 
 
Per tant, la publicació de la dada personal relativa al DNI dels participants en el 
procés selectiu resultava excessiva amb la finalitat perseguida, per la qual cosa 
l’habilitació legal abans citada per a la publicació - tant en el taulell d’anuncis 
com al web - no entraria en joc en relació al DNI, essent aquest tractament il·lícit 
des de la perspectiva de la protecció de dades de caràcter personal. 
 
D’altra banda, cal tenir present allò establert per l’article 4.5 LOPD: 
 
“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. (...)” 
 
Així, d’acord amb l’assenyalat per aquest precepte i en base al principi de 
proporcionalitat, la publicació de les dades de caràcter personal - tant al tauler 
d’anuncis com al web de l’Ajuntament - s’havia de limitar temporalment al 
període de temps necessari per assolir la finalitat que en justifica la seva 
publicació. Per això, un cop assolida aquesta finalitat, el responsable del fitxer 
hauria de limitar d’ofici, sense necessitat de petició de les persones afectades, 
l’accés per part de tercers a les dades de caràcter personal.  
 
Tot i que no consta acreditat en el present procediment la data en què va 
finalitzar el procés selectiu, tenint en compte que els resultats finals del procés 
es van publicar en data 19/11/08, en el moment en què la persona reclamant va 
exercir el seu dret d’oposició (09/10/09), el procés selectiu esmentat havia 
finalitzat, per la qual cosa el responsable del fitxer també hauria d’haver estimat 
la petició formulada i retirar del web tots aquells documents relatius al procés 
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selectiu que continguessin dades de caràcter personal, doncs el tractament de 
dades que inicialment podria ser lícit, més enllà del temps necessari es 
convertiria en il·lícit. 
 
Al marge de l’anterior, l’Ajuntament de XXX mitjançant escrit de 09/02/10 - 
notificat el 26/02/10 - va informar a la persona reclamant que en la mateixa data 
de l’escrit s’havia comprovat que ja no estava disponible al web de l’Ajuntament 
la documentació relativa a la convocatòria núm. XX/08.  
 
No obstant això, de les comprovacions realitzades per aquesta Agència s’ha 
constatat que aquesta informació, tot i les actuacions efectuades per 
l’Ajuntament, continua accessible des d’Internet mitjançant cercadors.  
 
En concret, s’ha comprovat que en introduir el nom de la persona denunciant al 
cercador “Google” hi apareixen els següents resultats: 
 
“XXXX.....” 
 
En efecte, l’Ajuntament va procedir a retirar l’enllaç del seu web que permetia 
l’accés a la informació publicada - en format “pdf”- al llarg del procés selectiu. 
Tot i això, aquests documents continuarien accessibles des d’Internet, ja que 
l’Ajuntament no hauria eliminat els arxius o fitxers del seu servidor que permeten 
l’accés als documents objecte de publicació en els quals s’incloïen dades de 
caràcter personal dels participants del procés selectiu. 
 
Per tot el que s’ha exposat fins aquí, procedeix l’estimació de la present 
reclamació, d’una banda, perquè l’Ajuntament no va contestar a la persona 
afectada la sol·licitud d’exercici del dret d’oposició en el termini de 10 dies 
previst a l’efecte, i d’altra i sobretot, perquè la reclamant té dret a oposar-se al 
tractament consistent en la publicació de les seves dades de caràcter personal 
relatives a nom i cognoms i DNI al web del Consistori que, a dia d’avui, encara 
figuren accessibles a través d’Internet, i això, sense concórrer cap de les 
causes que permetien la denegació o modulació del dret esmentat.  

 
 
 
3.3.3. Coordinació entre les àrees d’inspecció de les diferents agències de 
protecció de dades amb competències dins l’Estat espanyol 
 
Durant l’any 2010, continuant amb la línia de col·laboració establerta entre les quatre 
autoritats de control de protecció de dades amb competències dins l’Estat espanyol, 
s’han celebrat dues reunions de les àrees d’inspecció respectives: una per 
videoconferència, el 15 d’abril, i una de presencial, a la seu de l’Agència de Protecció 
de Dades de la Comunitat de Madrid, el 18 d’octubre. Les trobades d’aquest grup de 
treball permeten mantenir un elevat grau de cooperació i col·laboració institucionals i, 
a més, l’especialització del grup afavoreix la coordinació de criteris i procediments 
d’actuació, atès que s’hi plantegen assumptes i problemes comuns. 
 
En les reunions celebrades s’han tractat tant temes de caràcter procedimental com 
qüestions de fons. Pel que fa als primers, entre d’altres es va tractar sobre el sistema 
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a seguir per canalitzar millor aquells casos en què l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades resolia sobre reclamacions de tutela de drets presentades per la 
ciutadania, contra els tractaments de dades fets pels cercadors d’Internet, atès que 
en molts dels casos les dades indexades pels cercadors provenien de les edicions 
electròniques de butlletins o diaris oficials que es trobaven sota l’àmbit competencial 
d’alguna altra de les autoritats de control, i calia articular l’adopció de mesures en 
relació a la limitació de la indexació.  
 
Pel que fa a les qüestions de fons, es van tractar, entre d’altres, la ponderació de la 
proporcionalitat en els tractaments de dades de caràcter personal fets pels mitjans de 
comunicació, així com la valoració de la concurrència de l’interès legítim exigit per tal 
de permetre que la ciutadania pugui accedir a dades de caràcter personal d’una 
tercera persona, contingudes en arxius i registres públics. 
 
Ressaltem, per últim, com a temes tractats en les reunions, els relatius a la delimitació 
de responsabilitats dels encarregats de tractament que no adopten mesures de 
seguretat en el tractament de les dades, quan el responsable del fitxer no estableix 
de manera expressa quines són les mesures a adoptar, i a la difusió de dades 
personals en els procediments selectius o de concurrència competitiva.  
 
 
 
3.3.4. Plans d’auditoria 
 
Una de les novetats de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, en relació a la regulació de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, és la inclusió de diverses referències als plans d’auditoria. Així, l’article 5.l) en 
recull l’elaboració com una de les funcions de l’APDCAT.  
 
L’article 18 els inclou dins l’activitat de control, juntament amb la potestat d’inspecció, 
l’aplicació del règim sancionador, els requeriments d’adequació a la legalitat i la 
potestat d’immobilització de fitxers. 
 
Finalment, l’article 20 n’efectua la regulació pròpiament dita. D’acord amb aquesta 
disposició, constitueixen un mecanisme de control preventiu que té per finalitat 
verificar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, i recomanar o requerir als responsables dels fitxers i dels tractaments de 
dades de caràcter personal que adoptin les mesures correctores adequades. 
 
Els requeriments han d’establir un termini adequat perquè les entitats afectades 
adoptin les mesures correctores necessàries. Si, un cop transcorregut aquest termini, 
l’entitat afectada no ha informat l’APDCAT sobre les mesures adoptades, o si 
aquestes són insuficients o inadequades, l’APDCAT pot iniciar les actuacions 
inspectores oportunes per incoar, si escau, un procediment sancionador. 
 
Al director o directora de l’APDCAT li correspon decidir el contingut de cada pla 
d’auditoria, concretar els aspectes i tractaments que cal analitzar i seleccionar les 
entitats mitjançant criteris objectius, que han de ser públics. 
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El plans d’auditoria els executa un equip de cinc persones i es desenvolupen seguint 
una metodologia pròpia. 
 
Les entitats seleccionades estan obligades a col·laborar amb la persona responsable 
de l’auditoria, facilitant les verificacions oportunes i aportant la informació i la 
documentació necessàries. 
 
Les conclusions dels plans d’auditoria sobre el grau global de compliment i les 
recomanacions generals pertinents s’han de difondre públicament. 
 
 
3.3.4.1. Primer Pla d’auditoria 
 
El primer Pla d’auditoria de l’APDCAT va tenir com a objecte la verificació del 
compliment del dret d’informació regulat a l’article 5 de la LOPD. 

A) Designació d’interlocutors  
 
Al final del primer Pla, l’1,7% de les entitats no ha designat interlocutor. Es tracta de 
tres municipis de menys de 50.000 habitants. Aquesta circumstància implica que 
aquestes entitats no han estat auditades i que ha calgut plantejar altres mecanismes 
per reconduir aquestes situacions.  
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B) Situació del procés d’auditoria  
 
L’interlocutor havia de trametre informació en dues fases. A la primera, el llistat de tots 
els processos de recollida de dades de caràcter personal que feia l’entitat. A la 
segona, els auditors havien de proposar auditar uns processos concrets (una mitjana 
de tres) de la llista que l’entitat va enviar durant la primera fase, i dels quals se’n 
requeria informació més detallada. 

 
Pendents de trametre informació de la primera fase 
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En aquests casos, no s’ha pogut elaborar cap tipus d’informe d’auditoria en no 
disposar d’informació, però se segueix treballant per obtenir la informació necessària. 

 
Pendents de trametre informació a la segona fase 
 
De les 158 entitats que van trametre el llistat del processos de recollida de dades, 24 
no han enviat la informació de detall dels processos seleccionats (15,2%).  
 

 
En aquests casos, no s’ha pogut elaborar cap tipus d’informe d’auditoria, en no 
disposar d’informació, però se segueix treballant per obtenir la informació necessària. 
 
Aquesta informació de detall dels processos seleccionats és la que, principalment, 
l’auditor ha analitzat als efectes d’executar l’auditoria i determinar el nivell 
d’adequació dels processos de recollida de dades al que preveu la normativa en 
relació al del dret d’informació. 
 
En alguns casos, aquesta informació de detall proporcionada per l’interlocutor no ha 
estat suficient i s’ha demanat informació addicional.  
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C) Informes d’auditoria 
 
Els informes d’auditoria han de servir no només per adequar els processos concrets 
que han estat auditats, sinó també per donar unes pautes que permetin l’adequació 
de la resta de procediments de recollida responsabilitat de cada entitat. 
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D) Informació obtinguda dels treballs d’auditoria 
 
L’auditoria és una verificació d’una situació concreta en el temps i la seva adequació 
a un model de referència, en aquest cas el compliment del dret d’informació regulat a 
l’article 5 de la LOPD. 
 
Fitxers no creats  
 
En alguns casos, s’ha detectat que les dades recollides mitjançant el procés auditat 
no tenien per destí un fitxer creat segons el que preveu l’article 20 de la LOPD. La 
gràfica següent recull el nombre de processos seleccionats per tipus d’entitat. 
 

 
Del total de 379 processos de recollida de dades seleccionats, en 111 casos les 
dades recollides no tenien per destí un fitxer públic creat mitjançant disposició de 
caràcter general (29,3%). En aquest cas, l’informe d’auditoria recull la necessitat de 
regularitzar aquest tractaments, però no entra a auditar el contingut de les clàusules 
informatives ja que, en el cas de fitxers de titularitat pública, constitueix una infracció 
greu iniciar la recollida de dades sense que hi hagi una disposició de caràcter 
general publicada al butlletí o diari oficial corresponent (art. 44.3.a de la LOPD). 
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També es pot considerar excessiva la proporció de processos de recollida de dades 
dels departaments de la Generalitat de Catalunya que no tenien per destí un fitxer 
públic creat mitjançant disposició de caràcter general (superior al 25%). 
 
Una qüestió rellevant relacionada amb els efectes del pla d’auditoria és que, per a 34 
dels 268 fitxers creats mitjançant disposició de caràcter general, la data de 
publicació de la disposició era posterior a l’inici del pla d’auditoria. 
 
 
Altres circumstàncies en relació als fitxers de destí de les dades  
 
Dels 268 processos de recollida de dades que tenien per destí un fitxer creat 
mitjançant  disposició de caràcter general, en el 14,92 % dels casos (40 fitxers) s’ha 
detectat que el fitxer no s’ha notificat al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, 
ni consta inscrit al Registre General de Protecció de Dades. 
 
En aquest cas, l’informe d’auditoria tramès a les entitats recull la necessitat de 
notificar la creació del fitxer al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. Tot i 
aquesta deficiència en el tractament, s’ha considerat oportú auditar el nivell de 
compliment respecte del dret d’informació. 
 
També s’ha observat que 34 fitxers relacionats amb processos de recollida objecte 
del pla d’auditoria es van declarar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya 
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una vegada iniciat el pla d’auditoria (aquesta xifra coincideix amb el nombre de fitxers 
creats a partir del inici del pla d’auditoria, però, tot i que la majoria coincideixen, no 
en tots el casos en tracta dels mateixos fitxers).  
 
 
Advertiments relacionats amb el dret d’informació  
 
S’han auditat 531 mecanismes de recollida relacionats amb els 268 processos 
objecte d’auditoria, entre els quals hi ha: formularis en paper, formularis electrònics, 
recollida telefònica o presencial, així com altres mecanismes més concrets, com és el 
cas d’una carta per signar la persona interessada, per tal d’informar-la del tractament 
de dades de caràcter personal. 
 

 
 
D’aquests 531, se n’han detectat 148 que no contenien cap clàusula informativa en 
relació al tractament de les dades de caràcter personal, mentre que 383la inclouen.  
 
Dels mecanismes que contenen la clàusula, en 89 casos (23%) s’ha considerat que la 
clàusula complia els requisits de l’article 5 de la LOPD, mentre que en 294 (77%) s’ha 
detectat que la clàusula tenia alguna deficiència, ja que no s’adaptava a algun dels 
punts previstos a l’article 5 de la LOPD.  
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Contingut de la clàusula  
 
Els mecanismes que presenten una clàusula d’informació en relació al tractament de 
dades de caràcter personal sovint no compleixen amb el que preveu l’article 5 de la 
LOPD. Partint de la xifra que es desprèn del gràfic de l’apartat anterior, hi ha 294 
advertiments que tenen algun tipus de deficiència, en no incloure tota la informació 
obligatòria requerida per l’art. 5 de la LOPD, o bé no fer-ho amb la precisió que 
demana la norma. 
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Les deficiències més habituals són la manca d’indicació de l’adreça del responsable 
de fitxer o tractament i la manca de precisió a l’hora d’informar del fitxer o tractament 
al qual s’incorporaran les dades recollides. 
 
Tot i que podria ser objecte de diverses interpretacions, es recomana identificar el 
fitxer o tractament mitjançant una denominació precisa. D’aquesta manera, a banda 
d’una major precisió en la indicació que les dades s’incorporaran a un fitxer o 
tractament concret, les gestions posteriors derivades de l’exercici de drets poden 
resultar més senzilles, tant per a la persona que exerceix el dret com per a la mateixa 
entitat. 
 
No informar de les finalitats de la recollida de dades, de les cessions previstes i no 
identificar el responsable del fitxer o tractament són les següents deficiències 
detectades. 
 
I, en últim lloc, se situen deficiències referides a no proporcionar informació 
relacionada amb l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 
 
Cal posar de relleu que, dels 383 processos que incorporen advertiments en relació 
al tractament de les dades recollides, en 71 casos (18,53%) aquesta informació s’ha 
incorporat després d’iniciar el pla d’auditoria, i abans del termini previst per a 
l’adequació a les recomanacions de l’informe d’auditoria. 
 
 
3.3.4.2. Segon Pla d’auditoria  
 
El segon Pla d’auditoria es va iniciar a finals de 2009. Les diferents tasques 
relacionades amb la verificació s’han dut a terme al llarg de 2010, amb la previsió de 
començar a trametre els primers informes a l’inici de 2011. 
 
L’objectiu d’aquest Pla d’auditoria, que inclou tractaments automatitzats i no 
automatitzats, és verificar la situació de compliment d’algunes de les mesures de 
seguretat de tipus organitzatiu previstes en els articles 90 i 95 de l’RLOPD, referits al 
registre d’incidències i al responsable de seguretat, respectivament. 
 
S’han triat aquestes mesures de seguretat per entendre que tenen un marcat caràcter 
preventiu, ja que l’existència d’un responsable de seguretat implica que una persona 
té unes obligacions precises en relació a la protecció de les dades personals. El 
registre d’incidències, d’altra banda, permet millorar el tractament de la informació, 
aprenent dels errors o detectant deficiències en les mesures de seguretat 
implantades. 
 
Específicament, la verificació s’adreça a: 
 
 Comprovar si existeix un responsable de seguretat designat pel responsable 

del tractament o fitxer, amb les funcions i característiques previstes als articles 
5.2.l i 95 de l’RLOPD, així com verificar si el document de seguretat recull la 
designació del responsable de seguretat (article 88.4.a de l’RLOPD). 
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 Comprovar si el responsable de seguretat analitza els informes de les 
auditories previstos a l’article 96 de l’RLOPD, i si en transmet les conclusions 
al responsable del tractament o fitxer (article 96.3 de l’RLOPD). 

 
 Comprovar si hi ha un registre d’incidències per a tractaments automatitzats i 

no automatitzats, que contingui: 
- el tipus d’incidència 
- el moment en què s’ha produït o comunicat 
- la identificació de la persona que notifica la incidència 
- la identificació de la persona a qui es comunica la incidència 
- els efectes o la resposta a la incidència i, si escau, 
- les mesures correctores aplicades 

 
 Analitzar si hi ha un procediment eficaç de notificació, de gestió i de resposta 

d’incidències, així com verificar que aquests procediments estan integrats en 
el document de seguretat i que el personal de l’entitat auditada els coneix.  

 
D’acord amb la metodologia prevista, quan es tracta d’entitats de nova incorporació 
al pla d’auditoria se’ls demana un interlocutor; en el cas de les entitats auditades 
anteriorment, se’ls demana que confirmin si els interlocutors ja designats en el primer 
pla d’auditoria seguiran desenvolupant aquesta funció. 
 
Les verificacions es fan de manera presencial, tenint en compte que, si escau, els 
encarregats de tractament també poden ser objecte de les tasques d’auditoria 
previstes al pla. 
 
Les entitats incloses en aquests segon Pla d’auditoria són unes 150, 
aproximadament: 
 
 Els departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya, i una entitat 

dependent de cadascun d’ells, escollida pel mateix departament.   
 Les universitats que integren el sistema universitari català. 
 Les quatre diputacions provincials. 
 Els vint-i-set consells comarcals que no van ser seleccionats en el primer Pla 

d’auditoria 
 Els vint-i-tres ajuntaments que tenen una població superior a 50.000 habitants. 
 Els quaranta ajuntaments que tenen una població inferior a 50.000 habitants i 

superior a 20.000 habitants. 
 
Cal destacar que el ritme dels treballs del segon pla i la realització de les fases 
previstes en la seva metodologia han evidenciat una millora considerable en els 
terminis de resposta de les entitats, que en línies generals s’han escurçat 
substancialment, cosa que n’està facilitant l’execució. 
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3.4. El Registre de Protecció de Dades de Catalunya 

                                                                   
La Generalitat de Catalunya té competència executiva en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. Aquesta competència, reconeguda a l’article 156 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC), inclou: 
 

“a) La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter 
personal creats o gestionats per les institucions públiques de Catalunya, 
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 integren el sistema universitari català. 
 
b) La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter 
personal privats creats o gestionats per persones físiques o jurídiques 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.” 

 
La regulació de l’EAC va modificar i ampliar l’àmbit competencial de l’APDCAT, quant 
a les entitats públiques i privades que restaven sota el seu control. A aquest efecte,  
també van resultar clarificadores les definicions de fitxer de titularitat pública i fitxer 
de titularitat privada de l’RLOPD. L’aplicació de les disposicions esmentades va  
comportar que algunes de les entitats enunciades a l’article 156 de l’EAC 
notifiquessin fitxers de titularitat privada al Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya (d’ara endavant, RPDC). 
 
D’una altra banda, l’article 3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, delimita l’àmbit d’actuació de l’Autoritat en relació 
als fitxers i tractaments que duen a terme: 
 
 Les institucions públiques. 
 L’Administració de la Generalitat. 
 Els ens locals. 
 Les entitats autònomes, els consorcis i les altres entitats de dret públic 

vinculades a l’Administració de la Generalitat o als ens locals, o que en 
depenen. 

 Les entitats de dret privat en què, amb relació a la Generalitat, als ens locals o 
als ens que en depenen, llur capital pertanyi majoritàriament als ens públics 
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esmentats o que els seus ingressos pressupostaris provinguin majoritàriament 
d’aquests ens públics, o que en els seus òrgans directius els membres 
designats pels esmentats ens públics siguin majoria. 

 Les altres entitats de dret privat que presten serveis públics per mitjà de 
qualsevol forma de gestió directa o indirecta, si es tracta de fitxers i 
tractaments vinculats a la prestació d’aquests serveis. 

 Les universitats públiques i privades que integren el sistema universitari 
català, i els ens que en depenen. 

 Les persones físiques o jurídiques que compleixen funcions públiques amb 
relació a matèries que són competència de la Generalitat o dels ens locals, si 
es tracta de fitxers o tractaments destinats a l’exercici d’aquestes funcions i el 
tractament es duu a terme a Catalunya. 

 Les corporacions de dret públic que compleixen llurs funcions exclusivament 
en l’àmbit territorial de Catalunya als efectes del que estableix la llei. 

 
Finalment, l’article 11 de la Llei 32/2010 estableix que a l’RPDC s’hi inscriuen: 
 
 Els fitxers de dades personals, de titularitat pública o privada, inclosos dins    

l’àmbit d’actuació de l’APDCAT. 
 Els codis tipus formulats per les entitats incloses dins l’àmbit d’actuació de 

l’APDCAT 
 Les autoritzacions de tractaments de dades de caràcter personal previstes a 

la legislació vigent. 
 

En aplicació de les previsions legals esmentades i d’acord amb l’activitat de l’RPDC 
durant l’any 2010, es constata que el nombre de sol·licituds d’inscripció de creació, 
modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal, tant de titularitat 
pública com de titularitat privada, s’ha incrementat globalment en un 48,3% en relació 
a l’any 2009. Així mateix, hi ha hagut un augment de l’11,8% en el nombre 
d’inscripcions, en relació al mateix període.  
 
A banda, a 31 de desembre de 2010 es comptabilitzen 713 notificacions d’inscripció 
en tràmit. D’aquestes, 124 corresponen a les que han tingut entrada a l’APDCAT el 
darrer mes de l’any. Pel que fa a la resta, s’han fet un seguit d’actuacions (motivades 
per dos tipus d’incidències, que es concreten en l’apartat dels fitxers de titularitat 
pública) que han requerit que se’n suspengui la tramitació.  
 
Així mateix, s’ha continuat amb la important tasca d’apropament a diferents tipus 
d’entitats, especialment els ajuntaments. 
 
 
 
3.4.1. Informe d’activitat de fitxers de titularitat pública 
 
3.4.1.1. Estat de les sol·licituds d’inscripció 
 
A les taules i els gràfics següents es presenta l’evolució del nombre de sol·licituds de 
creació, modificació i supressió de fitxers de titularitat pública presentades durant els 
darrers anys d’activitat de l’RPDC. 
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El criteri de classificació dels expedients ha estat la data d’entrada de la sol·licitud en 
el registre general d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya, 
de manera que s’hi pugui reflectir la iniciativa dels responsables de fitxers de 
titularitat pública de notificar els fitxers respectius a l’RPDC. 
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A la vista de les dades d’activitat, es pot constatar que hi ha hagut un augment 
important en el nombre de sol·licituds d’inscripció de fitxers de titularitat pública, 
concretament del 61,2% respecte de l’any anterior. D’aquestes, el 72% correspon a 
notificacions de creació de fitxers, un 10% a notificacions de modificació i un 18% a 
notificacions de supressió. 
 
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 a l’RPDC des del moment en què es va crear, al febrer del 2004. 
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Cal tenir en compte, però, que els responsables 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. 
 
Durant l’any 2010 hi ha hagut un increment del nombre d’inscripcions de fitxers de 
titularitat pública. El percentatge d’inscripcions en relació a l’any anterior s’ha 
incrementat en un 15,6%.  
 
Així mateix, a 31 de desembre de 2010 hi ha un total de sis-centes noranta-dues 
notificacions pendents d’inscriure. D’aquestes, cent-quatre corresponen a sol·licituds 
que van entrar al mes de desembre de 2010.  
 
D’una altra banda, cal fer palès que el procés d’inscripció de les notificacions 
pendents d’inscriure s’ha vist afectat per diversos requeriments que ha calgut fer a 
les entitats sol·licitants, relacionats amb els continguts de la disposició general de 
creació, modificació o supressió. El motiu del requeriment ha estat no ajustar-se a les 
previsions de l’RLOPD (en aquests casos, d’acord amb la normativa vigent, s’ha 
disposat l’adequació de la disposició general en un termini de 3 mesos, des que se’ls 
ha notificat), o bé causat per discrepàncies entre el contingut de la disposició 
reguladora i el formulari de notificació de la creació, la modificació o la supressió. 
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D’acord amb les dades presentades, i a diferència de l’any 2009, en què es va 
produir un decrement d’inscripcions realitzades en l’àmbit local, al 2010 han estat els 
fitxers d’ens locals i òrgans que en depenen els que han augmentat 
considerablement respecte de l’any anterior. En el cas de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, universitats, corporacions de dret públic i altres ens 
públics, hi ha hagut una disminució al voltant del 15% en relació a l’any 2009. Als 
apartats següents es detalla l’evolució de cadascun d’aquests tres grups. 
 
 
3.4.1.3. Evolució de les inscripcions de fitxers de titularitat de l’Administració de 
la Generalitat 
 
Pel que fa a l’evolució de les inscripcions per sectors, es constata que els àmbits on 
se n’han produït més són els del Govern i l’Administració Pública, com a l’any 2009, 
seguits de comerç, alimentació i consum i territori i medi ambient. 
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3.4.1.4. 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 l’RPDC, cada any s’havia 
constatat un important increment de les sol·licituds d’inscripció de fitxers de titularitat 
d’ens de les administracions locals. L’any 2008, però, hi va haver un descens i 
aquesta tendència va continuar l’any 2009. No ha estat així durant 2010, en què s’han 
produït 1.817 inscripcions i s’ha incrementat el percentatge en un 24,3%, en relació a 
l’any anterior. 
 
 

 
 
Tot i que, igual com els darrers anys, el nombre de fitxers inscrits correspon a fitxers 
de dades personals que tenen els ajuntaments com a responsables, cal destacar que 
hi ha hagut un important increment en el nombre d’inscripcions de fitxers de titularitat 
d’altres tipus d’ens locals, particularment de consells comarcals, diputacions i 
consorcis. 
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Pel que fa a la distribució territorial de les inscripcions, majoritàriament corresponen a 
fitxers d’ens locals de la demarcació territorial de Barcelona, que han incrementat les 
inscripcions en més d’un 100% en relació a 2009. Pel que fa a la resta de 
demarcacions, és destacable l’increment d’inscripcions que s’ha produït a l’àrea de 
Lleida en relació a anys anteriors (un 31%). 
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3.4.1.4. Evolució de les inscripcions de fitxers de les universitats i d’altres ens 
públics 
 
S’ha produït un petit decrement en les inscripcions de fitxers tant de les universitats 
com de les corporacions de dret públic (col·legis professionals i cambres de comerç) 
i d’altres ens públics. 
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3.4.2. Fitxers de titularitat privada 
 
L’article 5 de l’RLOPD preveu que són fitxers de titularitat privada aquells els 
responsables dels quals siguin les persones, empreses o entitats de dret privat, amb 
independència de qui tingui la titularitat del seu capital o de la procedència dels seus 
recursos econòmics. Ho són també els fitxers els responsables dels quals siguin les 
corporacions de dret públic, si és que aquests fitxers no estan estrictament vinculats 
a l’exercici de potestats de dret públic que els atribueix la seva normativa específica. 
Els fitxers i tractaments de titularitat privada que s’han d’inscriure a l’RPDC 
s’especifiquen a l’article 3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. 
 
 
3.4.2.1. Informe d’activitat de fitxers de titularitat privada 
 
A les taules i els gràfics següents es presenta l’evolució del nombre de sol·licituds de 
creació, modificació i supressió de fitxers de titularitat privada, presentades durant els 
darrers anys d’activitat de l’RPDC.  
 
El criteri de classificació dels expedients ha estat la data d’entrada de la sol·licitud en 
el registre general d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya, 
de manera que s’hi pugui reflectir la iniciativa dels responsables de fitxers de 
titularitat privada de notificar els fitxers respectius a l’RPDC. 
 
El nombre de sol·licituds d’inscripció de fitxers se situa en una línia de continuïtat, tot i 
haver-se produït un petit decrement en relació a 2009. Així, s’han produït 323 
sol·licituds d’inscripció, de les quals un 69% corresponen a creacions, un 19% a 
modificacions i un 12% a supressions. 
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De les sol·licituds presentades, el 21% correspon a sol·licituds d’inscripció  
provinents d’ens privats vinculats o dependents de la Generalitat de Catalunya; el  
30% a ens privats vinculats o dependents d’ens locals; el 22 % a universitats privades 
i ens vinculats; el18% a fitxers de titularitat privada de corporacions de dret públic; i, 
finalment, el 9% a altres tipus d’ens privats, com per exemple federacions esportives. 
 
 
3.4.2.2. Estat de les inscripcions 
 
Durant l’any 2010 s’han produït 302 inscripcions de fitxers de titularitat privada. Així 
mateix, hi ha un total de 21 notificacions pendents d’inscriure a 31 de desembre de 
2010, que corresponen a sol·licituds que van entrar durant aquell mes i que han estat 
resoltes dins del termini legalment establert. La suma d’ambdues és l’equivalent al 
nombre de sol·licituds presentades. 
 
 
 
3.4.3. El Grup de Registres 
 
En el marc del que preveu l’article 11.5 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, sobre la 
necessitat d’establir acords de cooperació amb l’Agència Espanyola de Protecció de 
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Dades per integrar la informació registral i mantenir-la actualitzada, l’RPDC participa, 
juntament amb l’Agència de Proteccio de Dades de la Comunitat de Madrid i 
l’Agència Basca de Protecció de Dades, en les reunions del Grup de Registres que 
convoca l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Al 2010 se n’han celebrat dues, 
el 2 de juny i el 14 de desembre, i s’hi han tractat diverses qüestions referents als 
processos d’inscripció, a la revisió de processos d’intercanvi de notificacions o al 
tractament de la notificació de dades afectades per les excepcions recollides a 
l’RLOPD, entre d’altres. 
 
Aquestes reunions permeten, d’una banda, l’intercanvi d’informació i, d’una altra, la 
posada en comú d’incidències i l’adopció de criteris unitaris i formes coordinades 
d’actuació, que propicien l’assoliment de les finalitats del Registre.  
 
 
 
 
3.5. L’atenció al públic 
 
3.5.1. Canals d’atenció i consultes d’informació ateses 
 
L’APDCAT ofereix un servei d’atenció al públic, al qual es pot adreçar qualsevol 
persona o entitat, ja sigui per sol·licitar informació, plantejar dubtes sobre l’aplicació 
de la legislació de protecció de dades de caràcter personal o presentar una queixa. 
S’informa les persones dels drets que la normativa els reconeix pel que fa al 
tractament de les seves dades personals, de la possibilitat de presentar reclamacions 
o denúncies davant l’APDCAT per vulneració dels drets o per actuacions contràries al 
que disposa la Llei, així com de les obligacions dels responsables de fitxers quant al 
tractament de dades personals. També es proporciona informació sobre la resta de 
serveis de l’APDCAT i sobre cursos, conferències, jornades, seminaris i altres 
activitats formatives i divulgatives que organitza l’APDCAT o en les quals participa.  
 
Al servei d’atenció al públic li correspon rebre i atendre, o derivar si escau, totes les 
peticions que es formulen per qualsevol dels canals de cara al públic disponibles 
(front office): presencial, per escrit (correu postal), per telèfon (902 011 710 i 935 527 
800) i per correu electrònic (consultes.apdcat@gencat.cat).  
 
L’atenció i la informació ciutadanes sempre han estat una prioritat per a l’APDCAT. En 
un inici, les prestaven 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 especialitzats en la prestació de 
serveis d’atenció al públic. Per aquesta raó, des de 2005 fins el gener de 2010, es va 
comptar amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció Ciutadana 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. En aquest model hi havia 
diferents nivells d’atenció, segons la complexitat de la consulta formulada, de manera 
que, un cop rebuda la petició de l’usuari a través de qualsevol dels canals oferts, la 
resolia el nivell d’atenció que corresponia al grau de dificultat de la qüestió 
plantejada. Així, quan la consulta presentava una complexitat rellevant o requeria un 
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assessorament més especialitzat, es feia arribar a personal expert de l’APDCAT, que 
s’encarregava de respondre-la. 
 

No obstant les mesures adoptades amb la finalitat d’obtenir una bona qualitat del 
servei (formació del personal operador; elaboració i revisió periòdiques de 
l’argumentari que orientava els operadors, per atendre o canalitzar correctament les 
respostes), la complexitat creixent de les qüestions plantejades obligava a traslladar 
a l’APDCAT la resolució de la majoria de consultes. 
 
Aquesta complexitat ha corroborat que el dret a la protecció de dades és cada cop 
més conegut i, alhora, ha fet aconsellable modificar i reorganitzar el model de 
prestació d’aquest servei. Així, des del mes de febrer de 2010, totes les consultes 
s’atenen directament amb els recursos de l’APDCAT. 
 

Sobre la base de l’anàlisi de les consultes rebudes, s’ha segmentat el públic objectiu 
que s’adreça al servei en quatre categories: ciutadania, responsables de fitxers 
públics, responsables de fitxers privats i consultoria.  
 
Pel que fa a l’activitat, en les taules següents es presenten les consultes ateses. S’hi 
detallen les rebudes mensualment, segons el canal d’entrada, i es presenta l’evolució 
durant els darrers cinc anys.  
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L’any 2010 s’han rebut 3.232 consultes. Aquest augment de les peticions any rere any 
reflecteix tant el coneixement, cada cop més estès, de l’existència del dret a la 
protecció de dades personals, ja s’ha dit, com el de la institució que vetlla perquè 
aquest dret es respecti. Si s’analitzen les consultes rebudes, es pot comprovar que hi 
ha una predilecció absoluta per fer-les telefònicament. De les 3.232, 2.117 es van fer 
per telèfon (65,50%), 971 per correu electrònic (30,05%), 139 presencialment (4,30%) 
i 5 per correu postal (0,15%). 
 

 
La via principal d’accés de les consultes ha estat el telèfon, com s’ha assenyalat 
anteriorment, tot i que es detecta un increment de l’ús del correu electrònic en 
detriment del correu postal. Amb la finalitat d’agilitar la resposta, s’utilitza 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 augment de 
la via presencial respecte d’anys anteriors, la qual cosa mostra que la ciutadania i les 
entitats coneixen l’APDCAT i saben que es poden adreçar a la seva seu per informar-
se o per formular peticions. La proximitat a les persones és un dels objectius que 
l’APDCAT ha perseguit sempre. 
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Per públic objectiu, al llarg de l’any 2010 la ciutadania ha fet a l’APDCAT 1.053 
consultes (32,58%); els responsables de fitxers públics, 799 (24,72%); els 
responsables de fitxers privats, 1.089 (33,69%); i empreses consultores, 291 (9,01%). 
 
Es comprova un notable increment del nombre d’entitats privades i també de 
consultories que assessoren els responsables de fitxers. Cal entendre aquest 
augment com el fruit d’una tasca divulgativa i d’una actitud adoptada per l’APDCAT, 
de suport no només a les institucions públiques, sinó també a les entitats privades 
que volen adequar la seva actuació a les exigències de la normativa de protecció de 
dades.  
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Les principals qüestions plantejades davant d’aquest servei han estat les peticions 
d’informació sobre els requisits que la normativa exigeix per al tractament de dades 
personals. Les entitats, en particular les de caràcter privat, han mostrat gran interès 
per conèixer què han de fer per adequar-se a les obligacions que estableix la llei. 
Així, s’ha constatat que de les 3.232 consultes rebudes, 917 (28,37%) han demanat 
orientació en aquest sentit. També s’han formulat moltes consultes, en concret 475 
(14,70%), relatives a la inscripció de fitxers, especialment pel que fa a la creació però 
que afecten també la modificació i la supressió. Les entitats, públiques i privades, 
s’han adreçat a l’APDCAT per plantejar dubtes en relació amb aquest tràmit, ja sigui 
per saber en quin registre han d’inscriure els seus fitxers o per conèixer els passos 
que han de seguir per fer la inscripció. 
 
Les qüestions relatives a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició i la possibilitat de reclamar-ne la desatenció han estat l’objecte de 447  
consultes (13,83%). Dins d’aquest apartat, els usuaris del servei han mostrat 
preocupació per la difusió de les seves dades personals a través d’Internet i han 
demanat orientació sobre què poden fer perquè aquesta informació no hi aparegui.  
 
Han estat 329 (10,18%) les consultes que han plantejat casos de cessions o 
comunicacions de dades personals i que han mostrat preocupació per l’adequació 
d’aquests tractaments a les exigències de la llei. El tractament de dades personals 
mitjançant càmeres amb fins de videovigilància també ha originat 223 consultes 
(6,90%) d’entitats que utilitzen o volen utilitzar aquest sistema i que demanen 
assessorament per adequar-lo al que disposa la normativa reguladora. 
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L’accés a informació que és en poder de les entitats públiques i que conté dades 
personals també ha estat objecte de 173 consultes (5,35%) fetes per les institucions 
que reben aquestes peticions dels ciutadans, pels òrgans de representació del 
personal o pels membres de la mateixa entitat. 
 
La informació relativa a les activitats formatives i divulgatives que desenvolupa 
l’APDCAT i les sol·licituds per rebre la newsletter que periòdicament envia l’Autoritat 
amb aquesta informació han generat també un volum considerable de peticions al 
servei, amb un total de 132 consultes (4,08%). El servei ha rebut també 119 consultes 
(3,68%) sobre qüestions relacionades amb la presentació de denúncies per 
actuacions contràries al que disposa la llei, de reclamacions per desatenció dels 
drets o per demanar informació sobre l’estat de tramitació de les denúncies o 
reclamacions presentades davant l’APDCAT. 
 
Finalment, cal destacar que hi ha hagut 74 consultes (2,29%) relacionades amb el 
consentiment per tractar dades personals, 55 (1,70%) interessades per conèixer 
l’àmbit d’actuació de l’APDCAT i de l’AEPD, 55 (1,70%) relatives a les mesures de 
seguretat que cal adoptar, 52 (1,61%) sobre els fitxers inscrits a l’RPDC i 40 (1,24%) 
relacionades amb el dret d’informació en la recollida de dades personals. 
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3.5.2. El portal 
 
 
El portal de l’APDCAT, http://www.apd.cat, és un canal de comunicació que pretén 
satisfer les demandes d’informació de les persones usuàries i difondre una cultura i 
un coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal. El portal vol 
plasmar els valors següents: voluntat de servei a la ciutadania i a les institucions, 
compromís ferm amb la divulgació del dret a la protecció de dades i aposta per 
l’eficiència en els procediments que permetin fer-lo efectiu. 
 
 

 

 

 

http://www.apd.cat/�
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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 les persones usuàries del portal en la matèria de 
protecció de dades, i l’apartat de Novetats, on s’informa sobre les principals activitats 
de l’APDCAT i es destaquen les notícies o els esdeveniments que tenen un interès 
especial.  
 
El portal adreça gran part de la seva informació als dos grans perfils de persones 
usuàries que visiten el web: la ciutadania i els responsables de fitxers. Aquests perfils 
permeten orientar la informació a les persones usuàries, segons les seves 
necessitats. 
 
En l’apartat Drets de les persones s’informa del dret a la protecció de dades 
personals i sobre què s’entén per dada de caràcter personal. També s’informa dels 
drets de les persones respecte de les seves dades, de la possibilitat de reclamar 
quan es vulneren aquests drets i de denunciar les actuacions contràries al que 
disposa la legislació. S’ofereixen models per facilitar l’exercici dels drets davant el 
responsable del fitxer i la interposició de les accions corresponents davant l’APDCAT. 
 
En l’apartat específicament adreçat als Responsables de fitxers, es delimiten els 
supòsits d’aplicació de la normativa de protecció de dades, així com els d’exclusió i 
els que presenten algunes particularitats; s’hi inclou, a més, tota la informació relativa 
a les obligacions que exigeix qualsevol tractament de dades personals. Així, s’informa 
de la inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, del 
deure d’informar els titulars de les dades que es recullen i es tracten, de l’obtenció 
del seu consentiment, de l’obligació d’atendre els seus drets d’accés, rectificació, 
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 relació amb l’encarregat del 
tractament, si escau. 
 
El portal ofereix a les institucions i a les entitats que es troben dins l’àmbit d’actuació 
de l’APDCAT les eines i els recursos per facilitar l’acompliment de les seves 
obligacions en protecció de dades personals. En aquest sentit, a l’apartat dedicat al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya (RPDC) s’indica quins són els fitxers 
que s’hi han d’inscriure, s’incorpora informació detallada sobre la tramitació i es 
faciliten els formularis de notificació i de sol·licitud d’inscripció dels fitxers de titularitat 
pública i dels fitxers de titularitat privada. L’apartat de consulta a l’RPDC permet fer la 
recerca en línia dels fitxers inscrits. 
 
Es dedica una secció a la Privacitat per a joves, amb informació sobre com s’han de 
moure per Internet 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; s’adrecen a nens i joves de 
9 a 17 anys. També es mostren uns vídeos il·lustratius dels riscos que pot comportar 
difondre 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. A més, es 
pot trobar una Guia de menors a Internet, per navegar per la xarxa sense problemes, i 
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informació sobre la participació que té l’APDCAT, des de fa dos anys, a la Festa dels 
Súpers. 
 
També hi ha el Bloc de la directora, una secció del portal actualitzada periòdicament, 
amb comentaris, notícies i recomanacions sobre protecció de dades. S’hi poden 
trobar 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 articles que es publiquen als mitjans de 
comunicació sobre l’APDCAT i les seves actuacions, així com les entrevistes de ràdio 
i televisió a la directora o a altres membres de la institució.  
 
El portal, que informa sobre la Normativa aplicable, inclou un recull d’Actualitat 
jurídica sobre les darreres novetats normatives i jurisprudencials més rellevants en 
matèria de protecció de dades. 
 
Es facilita informació sobre els diversos serveis que ofereix l’APDCAT, com l’Atenció 
al públic o la Consultoria, sobre els Dictàmens que s’elaboren, i es reserva un espai 
als Tràmits electrònics per tal d’atendre 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 d’altres continguts, ofereix 
informació destacada i articles en relació amb aquest sector. 
 
Així mateix, s’hi 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’APDCAT o en les quals ha participat. Es pot accedir als materials de jornades i 
congressos i obtenir informació sobre el Centre de Documentació, sobre les diverses 
autoritats de protecció de dades i altres institucions d’interès i sobre les memòries 
d’activitats. Així mateix, es poden consultar les preguntes més freqüents (FAQ) que 
es plantegen en aquest àmbit. 
 
Part del contingut del portal està disponible en castellà i en anglès, per tal de donar 
resposta a la projecció internacional que té l’APDCAT. 
 
Al llarg del 2010, el portal de l’APDCAT ha registrat una mitjana de 31.570 visites al 
mes, que representa uns 1.052 visitants diaris; això suposa un gran increment 
respecte d’anys anteriors. La distribució de les visites en el temps mostra un augment 
considerable dels accessos al portal al llarg de tot l’any i un increment encara més 
acusat els mesos de març i maig, que pot ser atribuïble a la publicació de la 
Recomanació 1/2010, sobre l’encarregat del tractament en la prestació de serveis per 
compte d’entitats del sector públic de Catalunya. 
 
L’horari d’accés majoritari al portal coincideix amb el de la jornada laboral, 
especialment al matí, en què les visites s’incrementen entre les 09.00 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 
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d’increment progressiu dels accessos i les visites al conjunt d’informació que s’hi 
presenta. Aquest important augment del nombre de visites que ha rebut el portal 
confirma la utilitat dels canvis introduïts l’any 2009. 
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Les planes més consultades han estat, a més de la principal, les dedicades a l’RPDC, 
especialment les relatives a tràmits i informació pràctica per als usuaris, i la destinada 
a la consulta en línia de l’RPDC. També han tingut un important volum de visites les 
pàgines de novetats, de formació (on consten les activitats i jornades divulgatives) o 
de normativa (on hi ha els dictàmens), les de preguntes freqüents i les del Centre de 
Documentació. D’altra banda, s’ha constatat un accés considerable a les pàgines on 
consta la informació relativa a l’exercici dels drets i les accions que es poden portar a 
terme en casos de desatenció dels drets, o quan es produeixen fets contraris a la 
regulació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Pel que fa als documents més descarregats del portal, destaquen especialment els 
materials pràctics, com ara el programari de l’RPDC per a la inscripció de fitxers de 
titularitat pública, el formulari de notificació i la sol·licitud d’inscripció de fitxers de 
titularitat privada. També els que contenen la legislació sobre protecció de dades, 
especialment la LOPD, l’RLOPD, la Instrucció 1/2009 i el seu cartell informatiu, la 
Recomanació 1/2008, la Recomanació 1/2010, les memòries d’activitats, el vídeo 
divulgatiu Joan Identitat i els models de document per a l’exercici dels drets i per a la 
interposició d’accions de reclamació i denúncia davant la institució.  
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3.6. Divulgació, activitats formatives i documentació 

 
Any rere any, l’APDCAT ha incrementat de manera notable la seva presència als 
mitjans de comunicació de Catalunya i de l’Estat. Seguint amb la tendència iniciada el 
2009, en què la presència va crèixer un 291%, aquest any 2010 l’APDCAT ha 
estabilizat la seva presència als mitjans de comunicació -premsa escrita, premsa 
digital, ràdio i televisió- i ha continuat la seva labor de difusió del dret a la protecció 
de dades.  
 
 
 
3.6.1. Activitats de formació general en matèria de protecció de dades 
 
Per tal de refermar el vessant formador i estendre el coneixement de la cultura de la 
protecció de dades, l’APDCAT ha tingut un interès especial a organitzar jornades, 
conferències, seminaris i altres activitats a les quals fa referència expressa l’article 
17.f del seu Estatut. En aquest sentit, cal esmentar diverses activitats relacionades 
directament amb l’exercici d’aquestes funcions. 
 
 
3.6.1.1. Activitats organitzades per l’APDCAT 
 
L’equilibri entre la recerca història i la protecció de dades (Barcelona, 20 de 
gener) 
 
Es va posar de relleu la importància de la recerca històrica per a Catalunya i per al 
seu patrimoni, com també els aspectes positius que té per a la recerca una aplicació 
adequada de polítiques de protecció de dades que garanteixi la qualitat i la fiabilitat 
de la informació històrica.  

Diversos experts van analitzar i comparar les diferents regulacions, al Canadà i a 
Europa, de la utilització de documents que contenen dades sobre persones físiques. 
Van concloure que l’accés a dades personals per desenvolupar una recerca històrica 
ha de respectar una sèrie de garanties, que permetin protegir la vida privada de les 
persones.  

 
Joves 2.0 i privacitat. II Jornada sobre la protecció de dades i seguretat a 
Internet entre menors d’edat (Barcelona, 27 de gener) 
 
L'APDCAT i el Departament d'Educació van organitzar aquesta jornada, adreçada als 
professionals de l’ensenyament. L’APDCAT, a més, va participar en la taula rodona 
“Les xarxes socials a Internet: la generació digital”. 
 
 
El dret a la protecció de dades a l’Europa actual (Barcelona, 28 de gener) 
 
En aquesta jornada, coincident amb el Dia Europeu de la Protecció de Dades, es va 
analitzar la situació actual d’Europa davant el Tractat de Lisboa, que va entrar en 
funcionament l’1 de desembre del 2009. En especial, es va debatre sobre la valoració 
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dels nous reptes i repercussions que planteja el Tractat en matèria de protecció de 
dades.  

Expodidàctica 2010. Saló dels recursos per a l’Educació (Barcelona, del 18 al 20 
de març) 
 
L’APDCAT i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) hi van 
participar amb un estand conjunt, amb l’objectiu de mostrar als professionals de 
l’ensenyament quins són els perills d’Internet i com navegar-hi segur.  
 
 
La privacitat i l’administració electrònica a l’estat autonòmic (Barcelona, 19 de 
març) 
 
En el transcurs de la jornada, referida al funcionament de l’administració electrònica, 
es va presentar el llibre La protecció de dades en estats federals i plurinacionals, una 
recopilació de les activitats dels últims dos anys del projecte sobre la protecció de 
dades personals entre les autoritats dels estats federals i plurinacionals. 
 
 
Les dades personals del menor a Internet (Lleida, 24 de març) 
 
Jornada organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida 
i la Universitat de Lleida, amb l’objectiu de fomentar un ús d’Internet segur, sobretot 
en les xarxes socials, a través de l’educació i la conscienciació. 
 
 
XI Jornades sobre Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les 
Administracions Públiques. Tecnimap 2010 (Saragossa, del 7 al 9 d’abril) 
 
L'APDCAT va participar en un espai compartit amb la resta d’autoritats de protecció 
de dades de l’Estat, per tal de difondre els drets i les obligacions en matèria de 
protecció de dades entre els empleats públics. 
 
 
Presentació de la Recomanació 1/2010 (Barcelona, 12 de maig; Girona, 25 de 
maig; Lleida, 22 de juny; Tarragona, 4 de juny)  
 
Presentació de la Recomanació 1/2010, sobre l’encarregat del tractament en la 
prestació de serveis per compte d’entitats del sector públic de Catalunya. La 
Recomanació s’adreça, especialment, a les administracions públiques, per tal de 
garantir la protecció de les dades personals quan han de ser tractades per tercers.  
 
 
La seguretat des de la privadesa: 2001-2010. Projecte estats plurinacionals i 
federals (Barcelona, 11 de juny) 
 
En aquesta jornada, celebrada al Parlament de Catalunya, es va debatre la implicació 
de la seguretat des de la privadesa en els estats democràtics, tot i reconèixer la 
compatibilització de la protecció de dades amb les necessitats de la seguretat 
pública, especialment a partir de l’11 de setembre de 2001. Concretament, es va 



197 

parlar de la potenciació de la coordinació entre els cossos policials, tot respectant la 
privacitat.  
 
DAT 2010. L’Esquema Nacional de Seguretat i mesures de seguretat (Barcelona, 
29 de juny) 
 
La jornada va comptar amb el patrocini i la col·laboració d’empreses relacionades 
amb la seguretat de la informació, així com amb el suport del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya i l’Agència Catalana de Certificació.  
 
Diversos experts en matèria de protecció de dades van tractar de l’Esquema 
Nacional de Seguretat (ENS) i la LOPD. A continuació, sota l’epígraf “Què opinen els 
experts de l’ENS?”, es va debatre la viabilitat en la implantació de l’ENS a les 
administracions més petites i els punts forts o les millores que es poden aplicar a 
l’ENS.   
      
 
La coordinació de la protecció de dades en el sector públic i privat. La figura del 
Data Protection Officer (Barcelona, 28 de setembre) 
 
Aquesta jornada tenia com a objectiu parlar, des d’una perspectiva pràctica, de les 
característiques i el grau d’implantació en les organitzacions, tant al sector públic 
com al privat, de la figura del coordinador de protecció de dades, com a mesura 
organitzativa que facilita el compliment de les obligacions derivades de la normativa 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 
Festa dels Súpers (Barcelona, 23 i 24 d’octubre) 
 
Juntament amb el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), es 
va instal·lar un estand en el qual, a través de diversos jocs, nens i nenes i pares i 
mares van poder saber què són les dades personals i, alhora, rebre consells per 
navegar de manera segura per Internet.  
 
 
Saló de la Infància (Igualada, del 27 de desembre al 4 de gener) 
 
Dins de la 27a edició del Saló de la Infància, aquest any dedicat a les professions, 
l’APDCAT, mitjançant el joc de l’activitat “Navega segur”, va ensenyar als nens i  
nenes a navegar de manera segura i fiable per Internet, tot protegint la informació 
personal.  
 
 
3.6.1.2. Activitats en què ha participat l’APDCAT  
 
Màster europeu en consum (Barcelona, 13 i 14 de gener) 
 
En aquest màster, organitzat per la Universitat de Barcelona, l’APDCAT va impartir 
dues sessions formatives sobre els aspectes fonamentals de la regulació del dret a la 
protecció de dades personals (origen d’aquest dret, normes que el regulen, 
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principals requisits que exigeix qualsevol tractament de dades personals i àmbit 
d’actuació i funcions de les autoritats de control). 
 
La protecció de la imatge i les dades personals a les xarxes socials (Barcelona, 
28 de gener) 
 
Dins del marc del Dia Europeu de la Protecció de Dades, l’APDCAT va participar, a 
ESADE, en la conferència “La protecció de la imatge i les dades personals a les 
xarxes socials”, per analitzar els aspectes jurídics de la intimitat i la protecció de 
dades a les xarxes socials. 
 
 
La protecció de dades en la gestió de la informació (Barcelona, 3 de març) 
 
L’APDCAT va participar a la segona edició del Fòrum Assessors Wolters Kluwer 2010, 
per avaluar la situació actual de les empreses. L’APDCAT va exposar la importància 
de l’administració de la informació com a valor de les organitzacions públiques i 
privades, i la correcta organització de la informació i les implicacions de la llei de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
 
Jutges, fiscals i policies en la prevenció del delicte (Mollet del Vallès, 11 i 12 de 
març) 
 
L’APDCAT va participar en la taula rodona “Investigació penal i dades personals”, en 
aquest acte organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es van 
exposar les garanties establertes per la LOPD pel que fa al tractament de les dades 
personals per part de les forces i els cossos de seguretat. 
 
 
Màster de bioètica i aspectes legals de l’Escola Universitària d’Òptica i 
Optometria  (Terrassa, 24 de març) 
 
L’APDCAT hi va participar impartint una assignatura introductòria al coneixement de 
la privacitat de la dada personal, des del punt de vista sanitari. 
 
 
Codi tipus de protecció de dades personals en l’àmbit de la investigació clínica i 
de farmacovigilància (Barcelona, 7 d’abril) 
 
L’APDCAT va participar, a la Universitat de Barcelona, en l’acte organitzat per 
Farmaindustria entorn del codi tipus, un element preventiu que pot aportar les eines 
necessàries per identificar els elements que afecten al dret a la protecció de dades 
abans que s’inicïi un projecte que impliqui el tractament de dades personals. 
 
 
Accés a la informació pública: l’avenç en transparència (Barcelona, 13 i 14 de 
maig) 
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L’APDCAT va participar a les jornades organitzades pel Síndic de Greuges, amb 
l’objectiu de difondre una organització correcta de la informació i les implicacions de 
la llei de protecció de dades de caràcter personal en l’accés a aquesta informació.  

Mediació i resolució de ciberconflictes amb menors (Barcelona, 14 i 15 de maig)  
 
L’APDCAT va participar en la jornada organitzada pel Col·legi Oficial d'Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Catalunya, per analitzar l’assetjament que els més joves 
estan patint en l’entorn de les noves tecnologies de la informació i comunicació 
(Internet, telèfons mòbils, consoles de jocs o altres tecnologies telemàtiques), 
incloses actuacions de xantatge, vexacions i insults de menors a altres menors.  
 
 
Jornades del Fòrum Societat de la Informació Regió de Múrcia (SICARM) 
(Múrcia, 19-21 maig) 
 
El representant de l’APDCAT va participar en la taula rodona “Simplificació, eficàcia i 
protecció de dades personals a l’e-administració. Què aporta l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat?” 
 
 
Jornades per a l’impuls de l’e-Administració al món local (Barcelona, 5 de maig; 
Girona, 16 de juny; Lleida, 2 de juny; Manresa, 11 de maig, Tarragona, 26 de 
maig; Tortosa, 9 de juny) 
 
L’APDCAT va participar en un cicle de jornades organitzat pel Consorci Administració 
Oberta de Catalunya, orientat a proporcionar tota la informació necessària per a la 
posada en marxa de serveis d’administració electrònica a les entitats locals.  
 
 
Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de 
dades personals (Barcelona, 8 de juny) 
 
L’APDCAT i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) van participar en la 
jornada formativa organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, 
adreçada a proporcionar el coneixement necessari a les persones responsables de 
fitxers que contenen dades sotmeses al secret estadístic. 
 
 
Seminari sobre seguretat, vida privada i protecció de dades (Madrid, 9 de juny) 
 
L’APDCAT va participar en aquest seminari, organitzat per l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, en la sessió referida a “Seguretat i ciberdelinqüència. Les xarxes 
socials com a objecte d’investigació”.   
 
 
Cloud computing i privacitat dels menors a la Xarxa. On són les meves dades? 
(Madrid, 16 de juny) 
 
L’APDCAT va participar en l’acte organitzat per la Fundació Solventia, per analitzar 
quina és la legislació de protecció de dades de menors en l’ús de les noves 
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tecnologies, i proposar iniciatives per sensibilitzar i informar sobre els seus mals usos 
i la protecció de dades, especialment en el cas dels menors. 
 
23a Conferència Internacional Anual de Privacy Laws & Business (Cambridge,   
5-7 de juliol) 
 
L’APDCAT va participar en aquesta jornada, organitzada anualment per la Universitat 
de Cambridge. Aquesta edició, sota el títol “Anàlisi de les pràctiques de privacitat” 
(Privacy practices on trial), va dedicar-se a l’anàlisi de les diferents pràctiques en 
privacitat, des de la perspectiva dels diversos subjectes participants. 
 
Dels temes tractats en aquestes sessions, cal destacar especialment els debats 
dedicats a la implantació de l’obligació de notificar a les autoritats de protecció de 
dades les pèrdues d’informació o fallides en el sistema de seguretat de la informació 
(data notification breach). Actualment, ja està implantada en alguns països europeus i 
s’ha d’incorporar a l’ordenament espanyol en l’àmbit de les telecomunicacions, com a 
conseqüència de la transposició de la e-directiva. 
 
També van ocupar un paper destacat les sessions relacionades amb les noves 
tècniques de publicitat en línea basades en la informació obtinguda a partir de les 
visites dels usuaris de les pàgines web, anomenada publicitat comportamental 
(behavioural advertising), i la importància que la transparència ha de tenir en aquest 
àmbit. 
 
Cal destacar la intervenció de l’APDCAT en relació amb el codi tipus elaborat per 
Farmaindustria, que constitueix un bon exemple a l’hora de compatibilitzar el dret a la 
protecció de dades amb les necessitats derivades de la investigació científica, en un 
àmbit on cal tractar informació molt sensible. 
 
 
VI Congrés Internet, Dret i Política. Cloud computing: el dret i la política pugen al 
núvol (Barcelona, 7 i 8 de juliol) 
 
En aquest congrés, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya, l’APDCAT, 
juntament amb d’altres experts en la matèria, va participar amb una comunicació en 
una taula rodona i el debat posterior, sota el títol: "Claus legals per portar l’empresa al 
núvol”. 
Videovigilància i protecció de dades: la interfície públic/privat (Barcelona, 23 de 
setembre) 
 
L’APDCAT va participar al fòrum: “La videovigilància com a desafiament a la intimitat. 
Perspectives comparades: Espanya-Gran Bretanya”. Juntament amb altres 
responsables d’agències de protecció de dades i experts en la matèria, es van 
exposar les diferents perspectives i carències i els problemes que presenta la 
normativa espanyola sobre videovigilància, per després comparar-la amb la situació 
del Regne Unit. 
 
 
El dret a no presentar documents que estan en poder de les administracions: cal 
continuar marejant el ciutadà? (Barcelona, 30 de setembre) 
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L’APDCAT va participar a la jornada organitzada pel Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya (AOC), per presentar quin és el nivell actual de reconeixement del dret 
que té la ciutadania a no presentar dades i documents que ja estiguin en poder de 
les administracions públiques i analitzar la Llei 29/2010, del 3 d’agost, d’ús de mitjans 
electrònics del sector públic. 
 
 
Participació en les juntes de directors de centres educatius de primària i 
secundària (Barcelona, 7 i 21 d’octubre) 
 
El Departament d’Educació va convidar l’APDCAT a participar en les reunions de les 
juntes de direccions de centres d’ensenyament primari i de secundari, per tal de fer 
una xerrada introductòria a la protecció de dades de caràcter personal i el seu 
impacte en l’àmbit dels esmentats centres. 
 
 
Protecció de dades en el sector sanitari: experiències i bones pràctiques 
(Madrid, 14 d’octubre) 
 
L’APDCAT va participar en aquest seminari per analitzar el Reial decret 3/2010, del 8 
de gener, que regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l’àmbit de 
l’administració electrònica. Es van tractar també les noves mesures de seguretat dels 
serveis en línia, la manera de protegir les dades durant els assajos clínics, el futur de 
la telemedicina i la recepta electrònica, entre d’altres. 
 
 
Llibertats informatives a Internet: exercici, amenaces i garanties (València, 14 i 
15 d’octubre) 
 
La xarxa “Derecho-TICS”, que aplega professionals del dret experts en tecnologies 
de la informació, va convidar l’APDCAT a participar en aquest congrés, a la taula 
“Privacitat i la propietat intel·lectual enfront de la llibertat d’expressió i informació a la 
xarxa”. La ponència versava sobre la capacitat de tutela efectiva dels drets LOPD a 
les xarxes socials. 
 
 
Seguretat en la protecció de dades de les administracions públiques (Madrid, 19 
d’octubre)  
 
En aquesta jornada, organitzada per Unidad Editorial, l’APDCAT va participar a la 
taula rodona “L’experiència pràctica de les agències de protecció de dades en temes 
d’infraccions de seguretat”. Amb els representants de la resta d’autoritats de 
protecció de dades de l’Estat, es van exposar els procediments resolts de 
declaracions d’infracció comeses per les administracions públiques catalanes.   
 
 
Workshop de cloenda del V Congrés Internacional sobre Seguretat, Privacitat i 
Dret de les Noves Tecnologies (Barcelona, 5 de novembre) 
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La Universitat Internacional de Catalunya va convidar l’APDCAT a participar a la 
sessió de clausura del congrés, a la taula dedicada a la “Legitimitat versus eficàcia 
dels sistemes de videovigilància”. 
L’Escola Digital (Barcelona, 10 de novembre) 
 
L’APDCAT va participar en la jornada, que es va centrar en la prevenció de les 
situacions de risc mitjançant la formació. També va tractar de la detecció i gestió dels 
problemes que els menors i educadors es poden trobar a Internet.  
 
 
El reconeixement del nivell de protecció de dades adequat per als països de 
Llatinoamèrica. L'experiència argentina i els processos de Mèxic i l’Uruguai 
(Barcelona, 25 de novembre) 
 
L’APDCAT va participar en el programa de formació de col·legiats de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona. Es va analitzar el reconeixement del nivell de 
protecció de dades adequat per als països llatinoamericans, mitjançant l'experiència 
de l'Argentina i els processos realitzats per a l'adequació de les esmentades 
mesures a Mèxic i l'Uruguai. 
 
 
I Trobada del capítol espanyol de la Cloud Security Alliance – CSA (Barcelona, 
29 de novembre) 
 
En el context de la VIII Jornada Internacional de l’ISMS Forum, es va celebrar aquesta 
primera trobada del capítol espanyol de la Cloud Security Alliance, sota el lema 
"Govern del risc i del compliment en el núvol”. L’APDCAT va participar a la taula "El 
control de les autoritats de protecció de dades en el núvol". 
 
 
 
3.6.2. Activitats de formació especialitzada 
 
L’APDCAT va convocar beques de col·laboració i recerca, que tenen com a finalitat 
que les persones seleccionades puguin aprofundir en el coneixement del dret a la 
protecció de dades, des de diferents aspectes: el coneixement de les funcions i les 
activitats de les autoritats de protecció de dades; el coneixement de les funcions en 
l’àmbit de les dades especialment protegides; la recerca en matèria de definició i 
implantació de mesures de seguretat tècniques i organitzatives; i la recerca en 
aspectes concrets relacionats amb la incidència de les noves tecnologies en l’àmbit 
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, així com a alumnes que estiguin cursant l’últim curs de 
la llicenciatura i als quals només resti pendent un màxim de 50 crèdits. 
 
Per a l’any 2010 es van convocar sis beques, mitjançant la Resolució de la directora 
de l’APDCAT de 25 de novembre de 2009 (DOGC número 5522, de 9.12.2009). 
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Convocatòria d’ajuts d’especialització i recerca per a professors universitaris 
 
L’APDCAT va convocar tres ajuts d’especialització per a estades en centres de 
recerca, institucions o autoritats especialitzades en protecció de dades, per quart any 
consecutiu. 
 
L’objectiu dels ajuts és que els professors universitaris puguin aprofundir en el 
coneixement del dret a la protecció de dades personals, per tal de complementar la 
seva especialització en la matèria, poder integrar-la i potenciar-ne la difusió dins els 
programes d’estudis universitaris. D’aquesta manera, es poden oferir 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 estrangers. En 
principi l’estada és d’un mes, si bé depèn de la disponibilitat de la institució. Les 
institucions que col·laboren en el programa d’ajuts són les següents: 
 
Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
Agència Espanyola de Protecció de Dades 
Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid 
Agència Basca de Protecció de Dades 
Garant de Protecció de les Dades Personals (Itàlia) 
Centre de Recerca en Dret Públic (Canadà) 
Centre de Recerca Informàtica i Dret (Bèlgica)  
 
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 de l’Institut Federal d’Accés a la Informació Pública (Mèxic).  
 
La convocatòria es va fer mitjançant la Resolució de la directora de l’APDCAT de 24 
de març de 2010 (DOGC número 5609, de 16.4.2010). 
 
 
Curs de protecció de dades i seguretat de la informació 
 
Durant els dies 3, 10 i 17 de març, i en una segona edició els dies 2, 9 i 16 de juny, es 
va celebrar a Barcelona aquest curs, organitzat conjuntament per l’APDCAT i l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya (d’ara endavant, EAPC). El curs respon a la 
necessitat d’institucions i organismes d’actualitzar els coneixements normatius i 
d’adequar-se a la normativa vigent. 
 
 
Curs de protecció de dades i gestió de la seguretat 
 
Dins el marc de formació estratègica que ofereix l’EAPC, l’APDCAT va participar 
activament en la formació dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, amb unes 
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jornades per proporcionar 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 serveis 
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 a Barcelona (16 i 18 de 
febrer), Girona (19 i 20 de maig), Lleida (21 i 22 de setembre) i Tarragona (9 i 10 de 
novembre). 
 
 
El dret a la protecció de dades de caràcter personal 
 
Juntament amb l’EAPC, l’APDCAT va organitzar, per segona vegada, el curs virtual 
sobre el dret a la protecció de dades personals, que es va fer entre el 8 de març i el 
28 de maig. 
 
Aquest curs es va adreçar al personal de l’Administració pública, amb l’objectiu de 
facilitar el coneixement del marc legal d’aquest dret fonamental, dels procediments 
que cal seguir per preservar els drets de les persones en aquesta matèria, de les 
funcions i les competències de l’APDCAT i de les mesures de seguretat establertes a 
l’RLOPD. 
 
 
Seminari La regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades 
personals 
 
L’APDCAT, l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i l’EAPC van organitzar la 
sessió formativa “La regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de 
dades personals”. El seminari va tenir lloc el dia 15 de juny, a la seu de l’IDESCAT, i el 
seu objectiu era proporcionar informació conceptual i operativa a les persones 
responsables de fitxers que contenen dades sotmeses al secret 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 requerir ulteriors accions formatives, 
divulgatives o d’assessorament tècnic. 
 
 
 
3.6.3. El centre de documentació 
 
El Centre de Documentació de l’APDCAT (d’ara endavant, el Centre) es va crear l’any 
2004 com a unitat de recursos i serveis d’informació especialitzats. La seva missió és 
donar resposta a les necessitats de l’APDCAT i del seu personal, així com difondre el 
dret a la protecció de dades de caràcter personal. 
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S'integra al Sistema Bibliotecari de Catalunya com a biblioteca especialitzada de 
titularitat pública, amb les restriccions al servei públic que li són pròpies com a unitat 
interna.  
 
3.6.3.1. Col·lecció 
 
El fons del Centre està format per una col·lecció de llibres, publicacions periòdiques 
(revistes, butlletins, memòries, anuaris, etc.), recursos electrònics i audiovisuals. No 
es pretén disposar d’una col·lecció exhaustiva, però sí suficient, pertinent, 
actualitzada i de qualitat. Per aquest motiu, el fons experimenta un lleuger augment 
cada any, tal i com es pot observar al gràfic següent (només es tenen en compte els 
volums o ítems físics). 
 

 
3.6.3.2. Catalogació 
 
El Centre forma part des del seus inicis del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CCUC), amb una interfície de consulta pròpia1, disponible en català, 
castellà i anglès. El Centre hi cataloga llibres, revistes, recursos electrònics i 
audiovisuals. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://ccuc.cbuc.cat/search*cat~S1 
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Durant l’any 2010, el nombre total de documents catalogats ha ascendit a 1.375, cosa 
que suposa un increment del 23,5% respecte del total acumulat de l’exercici anterior. 
 
El Centre també ha mantingut la seva participació en la catalogació col·lectiva 
d’articles a la base de dades Dialnet2. En aquest cas, el nombre acumulat d’articles 
que pertanyen a revistes que són accessibles des de l’APDCAT ha estat de 17.218, 
que significa un augment anual de l’11,7%. 
 
 

 
 
Podeu consultar l’evolució del nombre de nous registres introduïts al gràfic següent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

2 http://dialnet.unirioja.es/ 
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3.3.6.3. Cooperació 
 
El Centre ha cooperat i s’ha relacionat amb d’altres biblioteques i serveis 
d’informació: 
 
 Ha mantingut la relació amb el col·lectiu de les Biblioteques Especialitzades 

de la Generalitat (BEG)3, que ha dinamitzat el personal bibliotecari amb cursos 
de formació i grups de treball. 

 En matèria de catalogació cooperativa, ha continuat participant als esmentats 
CCUC i Dialnet. 

 Quant a préstec interbibliotecari, ha estat actiu als circuits dels esmentats 
CCUC i BEG, principalment. 

 S’ha continuat l’intercanvi d’experiències i publicacions amb biblioteques o 
unitats d’informació d’altres autoritats de protecció de dades, especialment 
amb les que tenen seu al territori espanyol (agència estatal, País Basc i 
Comunitat de Madrid). També amb d’altres, com ara Andorra, França, Regne 

                                                 
3 http://beg.gencat.net/vtls/catalan/index.htm 
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Unit, Itàlia, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades i el Grup de Treball 
de l’Article 29 de la Comissió Europea. 

 S’ha prosseguit la donació de publicacions a la Biblioteca de Catalunya, cosa 
que ha contribuït al creixement, la preservació i la difusió del patrimoni 
bibliogràfic català. 

 
 
3.6.3.4. Projecció exterior 
 
En representació de l’APDCAT, el responsable del Centre ha assistit o participat en 
diversos esdeveniments sobre biblioteconomia i documentació, especialment els 
relatius a biblioteques governamentals, tipologia d’unitat d’informació a la qual 
pertany el Centre. 
 
Va participar, el 22 d’abril, en l’organització i la conducció de la jornada sobre millors 
pràctiques Casos pràctics de biblioteques governamentals (Case Studies in 
Government Libraries), que va tenir lloc a Barcelona, on, a més, va presentar una 
ponència 4. 
 
Va presentar la comunicació “El Centre de Documentació de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades“5 a les 12es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació, 
que es van celebrar a Barcelona el 19 i el 20 de maig. 
 
En qualitat de coordinador d’Informació de la Secció de Biblioteques Governamentals 
de l’IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Biblioteques), va assistir i 
col·laborar en l’organització científica del 76è Congrés Mundial de Biblioteques i 
Informació6, que va tenir lloc a Göteborg, Suècia, entre el 10 i el 15 d’agost. 
 
 
3.6.3.5. Serveis 
 
S’han ofert els serveis habituals: 

 Atenció personalitzada 
 Sala de consulta amb connexió a Internet 
 Reprografia7 
 Accés a recursos electrònics 
 Préstec interbibliotecari 
 Obtenció de documents 
 Informació i referència bibliogràfica 

                                                 
4 http://www.ifla.org/files/government-libraries/ConferencePapers/2010Barcelona-

Navas,Miguel.pdf  
5 

http://www.cobdc.org/jornades/12JCD/materials/comunicacions/NAVAS_centre_docu
mentacio_APD.pdf 

6 http://www.ifla.org/ifla76 
7 Per tal de gestionar adequadament aquest servei, es va crear el fitxer de dades 

personals “Reprografia“, publicat al DOGC núm. 5758, de 18.11.2010 
(http://www.apdcat.net/media/2412.pdf) 
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A més, se n’ha introduït un de nou: la reserva de documents per a consulta en sala 
mitjançant correu electrònic. 
 
 
3.6.3.6. Productes documentals 
 
S’han elaborat, com en anys anteriors, els butlletins de noves adquisicions, sumaris 
de revistes i selecció d’articles. No obstant això, a finals de 2010 es van començar a 
oferir totes les novetats en un únic butlletí mensual8, que, a més de publicar-se al 
portal de l’APDCAT, s’envia per correu-e a les persones interessades9. 
 
El Centre persegueix obtenir, d’aquesta manera, una major difusió del seu fons i dels 
seus serveis. 
 
 
3.6.3.7. Estadístiques d’ús 
 
Consultes en sala, préstecs interns i préstecs interbibliotecaris 
 
Tal i com es pot observar al gràfic següent, el nombre de consultes i préstecs ha 
continuat experimentant la dinàmica creixent observada als darrers anys. 
 

 
 

                                                 
8 http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=59&cat_id=147 
9 Per tal de gestionar adequadament aquest servei, es va crear el fitxer de dades  

personals “Publicacions“, publicat al DOGC núm. 5758, de 18.11.2010 
(http://www.apdcat.net/media/2412.pdf) 
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Base de dades d’articles Dialnet 
 
Durant l’any 2010, els usuaris registrats a Dialnet han fet una mitjana mensual de 44 
sessions i 152 accessos (incloses pàgines visitades, descàrregues i cerques de 
documents). Aquesta anàlisi denota un lleuger augment respecte de les dades de 
l’exercici de 2009. 
 

 
 
3.6.3.8. Biblioteca digital 
 
El Centre ha continuant desenvolupant els seus serveis mitjançant el portal corporatiu 
i la intranet de l’APDCAT. 
 
Quant al portal, s’hi ha mantingut l’apartat Documentació, on s’agrupen tots els 
recursos documentals. 
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D’altra banda, la intranet és un recurs d’informació bàsic per al personal. S’hi poden 
trobar, principalment, notícies de difusió interna, un apartat de recursos humans i la 
secció específica del Centre. 
 
Aquesta secció disposa de més fonts d’informació que l’apartat respectiu del portal, 
com ara bases de dades d’accés restringit, repertoris de fonts d’informació 
genèriques (diccionaris, traductors, premsa digital, butlletins i bases de dades 
jurídiques oficials, etc.) i formularis per demanar informació i documentació de 
manera automàtica i assistida. 
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3.7. Les relacions institucionals 

3.7.1. Acords i convenis institucionals 
 
L’APDCAT té, entre les seves funcions, vetllar pel compliment de la legislació vigent 
sobre protecció de dades de caràcter personal. També promoure, en l’àmbit de les 
seves competències, la divulgació dels drets de les persones amb relació a la 
protecció de dades i l’accés a la informació, i l’avaluació de l’impacte sobre la 
privacitat, i proporcionar informació sobre les drets de les persones en matèria de 
tractaments de dades personals.  
 
És per això que l’APDCAT potencia les iniciatives encaminades a la informació, la 
promoció, el suport i la formació sobre aquestes matèries.  
 
 
Conveni de col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació 
 
L’objecte del conveni, signat el 26 de gener de 2010, és establir els termes de la 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació, i l’APDCAT, per tal de difondre el coneixement del dret 
fonamental a la protecció de dades de caràcter personal i promoure l’adopció de 
pràctiques respectuoses amb aquest dret.  
 
El conveni preveu l’impuls a les activitats següents:     
    
 Formar formadors. 
 Elaborar protocols d’actuació als centres. 
 Oferir jornades anuals sobre aquest àmbit. 
 Oferir jornades per a directors de centres amb els protocols de formació. 
 Complementar els materials formatius amb la inclusió de continguts específics.  
 
 
Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de 
pràctiques professionals per al còmput de crèdits  
 
Formalitzat el 24 de febrer, té per objecte les estades d’alumnes del màster Dret i 
Polítiques d’Integració Europea: Dret Constitucional Europeu i Constitucionalisme 
Multinivell de la UAB, la Universitat de Montpeller I (França), la Universitat de 
Szczecin (Polònia) i la Universitat de Milà (Itàlia), per desenvolupar pràctiques a 
l’APDCAT durant el quart semestre dels ensenyaments del màster. 
 
L’APDCAT ha dissenyat un programa de pràctiques adient als objectius fixats en el 
pla dels estudis, sobre recerca en matèria de tractament de dades personals en 
l’àmbit europeu i internacional. 
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Conveni marc de col·laboració amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Catalunya      
 
Mitjançant  aquest conveni marc, de 22 d’abril, les parts es comprometen, entre altres 
activitats, a col·laborar en la realització d’actes, jornades, seminaris, accions o 
campanyes de comunicació, difusió i divulgació encaminades al coneixement, la 
consolidació i el desenvolupament del dret a la protecció de dades i matèries 
relacionades.  
 
 
Conveni amb l’Agència Catalana de Certificació, de prestació de serveis de 
certificació com a entitat de registre      
 
En virtut del conveni de 16 de juny, l’APDCAT, en la prestació dels serveis de 
certificació digital (emissió, verificació, distribució, habilitació, renovació i revocació) a 
les persones que hi són vinculades, actua com a entitat de registre, assumint les 
obligacions pròpies recollides a la declaració de pràctiques de certificació de l’entitat 
de certificació.   
 
 
Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya, en relació amb 
la recaptació per via executiva dels imports corresponents a deutes tributaris i 
no tributaris  
 
El conveni, de 29 de juliol, preveu que l’Agència Tributària de Catalunya assumeix, en 
el marc de les funcions pròpies de gestió recaptadora executiva, les actuacions 
necessàries per gestionar el cobrament dels deutes en període executiu generats per 
l’APDCAT en l’exercici de les funcions derivades de la potestat sancionadora. 
 
 
Conveni amb l’Ajuntament d’Igualada 
 
El conveni, signat el 17 de desembre, té com a objecte la difusió del dret a la 
protecció de dades de caràcter personal al Saló de la Infància d’Igualada, entre els 
dies 27 de desembre de 2010 i 4 de gener de 2011. 
 
A l’estand instal·lat per l’APDCAT, es posava a disposició dels nens i nenes assistents 
diferents activitats lúdiques, amb la intenció que coneguessin què són les dades 
personals i la manera de protegir-les per Internet. 
 
 
3.7.2. Conferències internacionals 
 
Conferència de Primavera de les Autoritats Europees de Protecció de Dades 
 
Els dies 29 i 30 d’abril, l’APDCAT va participar en l’anomenada Spring Conference, la 
reunió d’autoritats de protecció de dades d’arreu d’Europa, estatals i subestatals, que 
es va celebrar a Praga. En aquesta edició, es van tractar diferents temes d’actualitat 
relacionats amb la protecció de dades, especialment els referits a l’ús de les noves 
tecnologies. En aquest sentit, va tenir un especial relleu l’anàlisi de la utilització dels 
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escàners corporals en aeroports i els efectes en la protecció de dades que es poden 
produir per la creixent implantació de l’anomenada internet de les coses, com a 
conseqüència de l’intercanvi automatitzat d’informació entre sensors, dispositius 
electrònics i sistemes d’informació vinculats a molts serveis públics. 
 
En un pla estrictament jurídic, es van exposar també les previsions respecte del 
calendari dels treballs encaminats a la revisió de la Directiva 95/46/CE, del Parlament 
i el Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 
Aquestes previsions ja s’han concretat durant aquest 2010, a través d’una consulta 
pública i de l’emissió d’una Comunicació de la Comissió al Parlament, al Consell, al 
Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, on es concreten els 
reptes en matèria de protecció de dades per tal de millorar-ne el marc legal de 
protecció en l’entorn europeu. 
 
Es van tractar altres qüestions d’interès, com ara diferents experiències en l’àmbit 
europeu en la protecció de dades de minories ètniques o religioses, com també 
l’intercanvi d’experiències i d’informació en matèria de difusió del dret a la protecció 
de dades entre els menors.  
 
 
32a Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades 
 
L’APDCAT va participar els dies 27, 28 i 29 d’octubre a la Conferència Internacional 
d’Autoritats de Proteccio de Dades que, amb el lema de “Privacy: Generations”, es va 
celebrar a Jerusalem, sota l’organització de l’autoritat israeliana de protecció de 
dades (ILITA). La Conferència aplega, amb caràcter anual, les autoritats de protecció 
de dades i de defensa de la privacitat d’arreu del món acreditades.  
 
En el si de la Conferència, es va tractar sobre els diferents processos de revisió de la 
normativa internacional en matèria de protecció de dades, no només pel que fa a la 
Directiva 95/46/CE, del Parlament i el Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades, sinó també quant a la revisió de la Convenció 108 
per a la protecció de les persones pel que fa al tractament automatitzat de dades de 
caràcter personal, feta a Estrasburg el 28 de gener de 1981, o, fora de l’àmbit 
europeu, les directrius de protecció de dades de les Nacions Unides. 
 
Es va debatre també sobre els riscos derivats de la deslocalització de la informació, 
com a conseqüència de la cada cop més significativa utilització de la informàtica en 
núvol (cloud computing), les xarxes socials, la protecció de dades dels menors, la 
publicitat comportamental (behavioural advertising) i, de manera molt específica, 
sobre la necessitat de revisar els principis de la protecció de dades en relació amb 
Internet, especialment pel que fa al principi de consentiment.  
 
 
Conferència internacional sobre privacitat i recerca científica 
 
Els dies 22 i 23 de novembre, l’Autoritat va participar a la conferència internacional 
Privacy & Scientific Research: from Obstruction to Construction, a Brussel·les, 
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juntament amb representants d’autoritats de protecció de dades de diferents països 
europeus, de les institucions de la Unió Europea i del món acadèmic, mèdic i científic.  
 
En aquesta conferència, es van analitzar les regulacions existents en diferents estats 
de l’àmbit europeu pel que fa a la protecció de dades i la recerca, amb especial 
èmfasi en la recerca històrica i en la recerca científica en l’àmbit mèdic. Els diferents 
seminaris van permetre evidenciar que, malgrat l’existència de la Directiva 95/46/CE i 
la Recomanació del Consell d’Europa R(83) 10 sobre protecció de dades utilitzades 
en la recerca científica i estadística, hi ha discrepàncies considerables entre els 
diferents països pel que fa al nivell de protecció. 
 
 
 
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’Informació de Berlín, tracta 
i dictamina 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’APDCAT va participar en la 47a i la 48a reunions, celebrades els dies 15 i16 abril, a 
Granada, i 6 i 7 de setembre, a Berlín, respectivament. Cal destacar que durant la 
primera es va debatre i adoptar l’anomenada Carta de Granada de drets a la 
privacitat en un món digital (The Granada Charter of Privacy in a Digital World). 
 
 
Comitè de Programa del VII Fòrum sobre Protecció de Dades de Salut, organitzat 
per la Societat Espanyola d’Informàtica de la Salut (SEIS) 
 
El representant de l’APDCAT en el Comitè de Programa del VII Fòrum organitzat per 
la SEIS va col·laborar en la definició dels continguts i en la selecció de ponents per a 
les diferents taules i conferències. Aquest esdeveniment, de periodicitat anual, té per 
finalitat tractar aquelles qüestions més rellevants de la relació salut/protecció de 
dades de caràcter personal.  
 
El lema d’aquesta setena edició, celebrada a Pamplona els dies 13 i 14 d’abril, va ser 
“Els drets de protecció de dades en les persones en situacions difícils”. 
Representants de l’APDCAT van participar en el seminari sobre protecció de dades 
en l’àmbit de la salut laboral i en una taula rodona sobre l’experiència de les agències 
de protecció de dades.      
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Comitè de programa de les VII Jornades de Signatura Electrònica, organitzades 
per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert) 
 
L’APDCAT està representada en el comitè de programa d’aquestes jornades, que se 
celebren anualment i que tenen com a objectius debatre les principals novetats en el 
camp de la certificació electrònica i les identitats digitals i incentivar el 
desenvolupament i la divulgació de la signatura electrònica, com a base per 
aconseguir una e-societat de confiança. 
 
L’any 2010 es van celebrar els dies 27 i 28 d’octubre, a Barcelona, i l’APDCAT hi va 
participar en l’espai d’assessorament.      
 
 
Participació en els comentaris als esborranys de les Normes Tècniques (NTI) 
derivades de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat 
 
Als mesos de novembre i desembre, l’APDCAT va participar, a petició del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya, en reunions destinades a examinar les normes 
tècniques de desplegament de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat proposades pel 
Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. L’APDCAT hi va aportar la seva 
visió, des de l’òptica de la correcta resposta d’aquestes normes tècniques als 
principis i regulació material que es recullen a la legislació de protecció de dades de 
caràcter personal, especialment en allò que es refereix a la seguretat de la 
informació. 
 
 
Participació en la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
 
L’APDCAT ha participat a les nou sessions que ha celebrat la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) per mitjà del seu representant, que 
té la condició de vocal. Aquest òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit al 
Departament de Cultura, té entre les seves funcions determinar el règim d’accés quan 
es resolen les sol·licituds d'avaluació de documents públics.  
 
L’APDCAT també ha estat present a les sis sessions celebrades per la Comissió 
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’APDCAT, es va 
aprovar la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral. Per tal de donar 
resposta a les noves necessitats organitzatives, produïdes per l’increment de les 
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competències i l’augment de les càrregues de feina de l’APDCAT, la directora ha 
aprovat tres expedients de modificació de la relació de llocs de treball, corresponents 
a personal funcionari. Els expedients han produït els efectes següents: 
 

- S’ha creat un lloc de treball corresponent a personal funcionari del grup A. 
- S’han modificat tres llocs de treball corresponents a personal funcionari del grup 

A i un del grup C. 
 
D’altra banda, s’ha fet una convocatòria de provisió de lloc de treball, la PD/001/10, 
pel sistema de lliure designació, i s’ha proveït el lloc de secretari/ària general. S’ha 
resolt, també, la convocatòria PD/002/09, de concurs específic de mèrits i capacitats,  
i s’ha proveït, de forma definitiva, el lloc d’auditor/a. 
 
Així mateix, hi ha hagut tres noves incorporacions a l’APDCAT: la cap de l’Àrea del 
Registre de Protecció de Dades, un tècnic superior a l’Àrea d’Inspecció i un auditor a 
la Secretaria General. 
 
Així doncs, la plantilla de l’Autoritat, aprovada pel Consell Assessor de Protecció de 
Dades a la sessió de 21 de juliol de 2003, i ampliada a les sessions de 12 de juny de 
2007 i 14 de setembre de 2010, queda configurada de la manera següent: 
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Pel que fa a la formació, el personal de l’APDCAT n’ha gaudit d’un total de 1.230 
hores, que s’han distribuït, per matèries, de la manera següent:  
 
 295 en gestió pública i Administració Pública  
 
 380 en aspectes jurídics i protecció de dades personals i seguretat de la 

informació  
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 95 en informàtica 
 
 460 en idiomes 
 

 
 
 
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 s’han desenvolupat, des de la creació de 
l’APDCAT, en dues línies de treball: 
 
 El suport de caràcter tècnic, especialitzat en sistemes informàtics, seguretat 

de la informació i auditoria, que s’ha adreçat a proporcionar a la Direcció i a 
les àrees de l’APDCAT coneixement i criteris d’actuació de caràcter tècnic: a 
l’Assessoria Jurídica en la preparació d’informes, recomanacions i 
instruccions; a l’Àrea d’Inspecció en les actuacions d’investigació prèvia; a 
l’Àrea del Registre de Protecció de Dades en l’activitat de consultoria i a la 
Secretaria General  en l’atenció ciutadana. 

 
 Els manteniments preventiu, evolutiu i correctiu de les infraestructures 

tècniques i dels sistemes d’informació existents, juntament amb el disseny i la 
implantació de noves infraestructures o sistemes d’informació. 

 
Respecte de les actuacions de caràcter tecnològic (solucions TIC), podem 
assenyalar: 
  
 El manteniment i el suport tècnic de les infraestructures de la xarxa d’àrea 

local, estacions de treball, usuaris, telecomunicacions, telefonia i sistemes de 
videoconferència. S’han de destacar en aquest àmbit la migració dels serveis 
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de telefonia i telecomunicacions i el trasllat de la línea d’atenció ciutadana a la 
seu de l’APDCAT. 

 
 El suport als manteniments correctiu i evolutiu i la implementació de noves 

funcionalitats en el sistema d’informació del Registre de Protecció de Dades 
de Catalunya, especialment les derivades de l’adequació al sistema NOTA i 
de la incorporació al sistema de gestió i programari d’ajut dels fitxers de 
titularitat privada. 

 
 La coordinació i el suport tècnic per al disseny i el desenvolupament del nou 

sistema de gestió d’expedients de l’Àrea d’Inspecció. 
 
 El suport tècnic a la definició i a l’execució d’actuacions relacionades amb la 

implantació de serveis d’administració electrònica a l’APDCAT. 
 
 El suport al manteniment i a l’explotació de les infraestructures i aplicacions 

dels sistemes de publicació a Internet (portal http://www.apd.cat), així com el 
manteniment i el desenvolupament de la intranet. 

 
 El disseny d’una implantació pilot del sistema d’informació d’indicadors, 

orientat a la presa de decisions i seguiment de l’activitat de l’APDCAT. 
 
 La posada en marxa de les actuacions derivades del pla director de seguretat 

següents: 
 

- La revisió dels sistemes de còpies de seguretat dels sistemes d’informació 
i serveis, per adequar-los a les noves  necessitats. 

 
- La implantació de les infraestructures d’usuari i la formació per a l’ús de la 

signatura electrònica i la implantació d’una entitat de registre de l’Agència 
Catalana de Certificació (CATCERT), administrada per l’APDCAT, per tal 
d’emetre certificats digitals tant personals com de dispositius relacionats 
amb els recursos i actius de l’Autoritat. 

 
- La coordinació de la implantació i posada en marxa del sistema de control 

de presència. 
 

- L’inici de la revisió de la documentació relacionada amb la seguretat de la 
informació, a fi d’adequar-la als requisits derivats de l’Esquema Nacional 
de Seguretat i, tenint en compte les especificacions derivades de la norma 
ISO 27001, de cara a una possible futura certificació en aquest estàndard. 

 
- El disseny, la implantació i la posada en marxa d’una oficina de seguretat, 

de manera que s’han segregat funcions de tècnica de sistemes, explotació 
de sistemes i seguretat de la informació. 

 
Com a tasca complementària, cal fer esment de la publicació del butlletí electrònic 
+kdades, al portal de l’APDCAT (http://www.apd.cat/), amb continguts de caràcter 
tècnic i de protecció de dades. Entre les qüestions que ha tractat hi ha: 
 

http://www.apd.cat/�
http://www.apd.cat/�
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- el control de la indexació de continguts a Internet 
- l’autenticació en autoserveis de tràmits administratius 
- l’Esquema Nacional de Seguretat i mesures de seguretat LOPD 
- informàtica en núvol (cloud computing) i protecció de dades 

 
El butlletí inclou també seccions fixes: els incidents de seguretat amb dades 
personals, un calendari d’esdeveniments relacionats amb la temàtica del butlletí, 
solucions tecnològiques per a la protecció de dades, detecció de vulnerabilitats, 
comentaris a pàgines web específiques i la secció de responsables de seguretat. De 
mitjana, el butlletí s’ha descarregat en 1.200 ocasions cada mes. 
 
 
 
3.8.3. Gestió economicoadministrativa 
 
 

PRESSUPOST DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2010 

CAPÍTOL PRESSUPOSTAT VARIACIONS 
DE CRÈDIT 

PRESSUPOST 
FINAL 

IMPORT 
EXECUTAT 

% EXECUTAT 

Capítol I 2.276.120,29  2.276.120,29 2.157.328,44 94,43 
Capítol II 1.218.996,08  1.218.996,08 1.070.512,28 87,53 
Capítol IV 90.000  90.000 61.825,00 68,69 
Capítol VI 200.000  200.000 181.357,88 90,68 
Total 3.785.116,37  3.785.116,37 3.471.023,60 91,40 

 
 
 
3.8.4. Arxiu 
 
L’arxiu de l’APDCAT, que està sota la dependència de la Secretaria General, dóna 
servei a la Direcció i a les àrees de l’APDCAT i estableix el sistema de gestió 
documental que inclou la producció, la tramitació, el control, l’avaluació, la 
conservació i l’accés als documents administratius i tècnics fruit de l’exercici de les 
funcions i activitats que li són pròpies. 

De les accions d’enguany, en podem subratllar: 

 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’APDCAT, pel que fa a 
l’aplicació de tècniques i mètodes d’organització dels documents i els 
expedients. 

 La incorporació de la persona responsable de l’Arxiu al Projecte d’implantació 
de l’Administració electrònica a l’APDCAT.  

 La formació i participació en cursos i jornades relatius als àmbits de protecció 
de dades i d’arxius, d’entre els quals destaquen:  
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- Innova_doc 2010: La gestió de documents electrònics, organitzat per la 
Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació. Barcelona, 13 i 14 d’octubre. 

- Setenes jornades en signatura electrònica, organitzades per CatCert. 
Barcelona, 27 i 28 d’octubre.   

- Com es fa un quadre d’accés a la documentació, organitzat per l’Associació 
d’Arxivers - Gestors documentals de Catalunya. Barcelona, 17 de novembre. 

- Accés a la documentació pública, organitzat per la Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental. Barcelona, 18 i 25 de novembre. 

 
 

3.9.  Compareixença de la directora davant el Parlament 
de Catalunya per presentar la memòria de 2009 

Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant 
el Parlament de Catalunya, extreta de la publicació del diari de sessions del 
Parlament de Catalunya número 854, de 2 de juny de 2010, de la Comissió d’Afers 
Institucionals presidida per l’H. Sra. Núria de Gispert i Català. 

 

 

SESSIÓ NÚM. 73 

La sessió s’obre a les deu del matí i set minuts. Presideix la Sra. De Gispert i Català, 
acompanyada del vicepresident, Sr. Ferran i Serafini, i del secretari, Sr. Valls i Fuster. 
Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Bayona Rocamora.  

Hi són presents les diputades i els diputats Sra. Batalla i Nogués i Sra. Pifarré i Matas, 
pel G. P. de Convergència i Unió; Sra. Figueras i Siñol i Sra. Santos i Arnau, pel G. P. 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Gomà i Pons, pel G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Sra. Montserrat i Culleré, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya, i Sr. Postigo i Garcia i Sra. Clavell i Nadal, pel G. P. d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 

Assisteix a aquesta sessió la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, 
Sra. Esther Mitjans i Perelló. 
 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Sessió informativa de la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
davant la Comissió d’Afers Institucionals, per presentar la memòria del 2009 (tram. 
359-00025/08). Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Sessió 
informativa. 

2. Compareixença d’Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, davant la Comissió d’Afers Institucionals, per informar sobre les reiterades 
queixes dels professionals del sector amb relació als problemes derivats de l’ús 
indegut dels crèdits de formació de les empreses per la implementació de les 
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mesures de protecció de dades (tram. 357-00460/08). Comissió d’Afers 
Institucionals. Compareixença. 

La presidenta 

Senyores diputades, senyors diputats, bon dia. Iniciem la Comissió d’Afers 
Institucionals, que avui tenim dos punts: una sessió informativa amb la directora de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, per presentar la memòria, i una altra en 
què es demanava i van acordar tots els grups la compareixença de la mateixa 
directora per informar sobre reiterades queixes dels professionals del sector amb 
relació als problemes derivats de l’ús indegut dels crèdits de formació de les 
empreses per a la implementació de les mesures de protecció de dades. 

Vam considerar, la comissió, que valia la pena aprofitar la mateixa compareixença 
primera ja demanada, i en aquest sentit el que farem serà el següent: en primer lloc, 
donarem la paraula a la directora de l’agència per tal que pugui substanciar 
tranquil·lament i d’acord amb el Reglament la primera sessió informativa, i, abans de 
donar la paraula als diputats i diputades dels diferents grups, el que sí que li 
demanarem és que comencem la segona compareixença, i després els grups li 
poden preguntar tant per una cosa com per l’altra. Així ho hem parlat amb els 
diferents portaveus, també amb la directora, i, en principi, a tots ens ha semblat bé. 

Sessió informativa 
de la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades per a presentar la 
memòria del 2009 (tram. 359-00025/08) 

Per tant, si no hi ha res més a dir, passo la paraula a la senyora Esther Mitjans, 
directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (Sra. Esther Mitjans i 
Perelló) 

Moltes gràcies, honorable presidenta de la comissió. Il·lustríssimes senyores i 
senyors diputats, comparec davant d’aquesta comissió del Parlament en compliment 
del que estableixen els articles 6.2 i 13.5 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de creació 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, per donar compte de les seves 
actuacions. 

La memòria del 2009 va ser presentada al consell assessor en la sessió del 9 de 
març de 2010, però en coincidència amb els problemes derivats de les darreres 
nevades, com vostès recordaran, per falta de quòrum, va ser aprovada 
definitivament a la sessió del 13 d’abril del 2010. Jo això ho dic simplement per 
justificar el fet que vostès tinguin aquesta versió i que, de fet, la versió editada 
d’aquesta està encara en procés; i tan bon punt estigui disponible els la farem 
arribar. 

Al llarg de l’any 2009 hem pogut tornar a comprovar que les tecnologies cada cop 
més tenen una incidència directa en la vida de les persones, 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 protecció de dades personals no era una qüestió 
prioritària, més aviat podríem dir que aquesta matèria estava envoltada d’ignorància i 
escepticisme. En aquest context calia que l’esforç de l’agència ajudés a establir una 
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cultura seriosa, ben consolidada, en matèria de protecció de dades, en què el 
ciutadà 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’obté sobretot si el ciutadà té un 
coneixement prou ampli d’allò que fan les administracions. Per tant, els organismes 
públics han d’identificar la informació que s’ha de mantenir reservada i posar la resta 
a 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, cal tenir en compte, avui especialment, com es gestiona la informació, no 
únicament respecte a quines mesures de seguretat s’implanten, sinó, a més a més, 
que només es recull la informació que sigui imprescindible i es conserva també el 
temps que sigui necessari per assolir la finalitat, l’objectiu perseguit. 

Un nou àmbit on la confiança també ha de ser present és en el marc dels serveis 
públics electrònics, allò que normalment englobem en el concepte d’«administració 
electrònica». 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 les 
interconnexions entre les administracions públiques. 

La difusió de la cultura de protecció de dades, també aquest any 2009, ha sigut una 
de les principals tasques portades a terme per l’agència. Així, s’ha continuat amb el 
programa de beques i s’han tornat a convocar els ajuts d’especialització en matèria 
de protecció de dades per a professors universitaris amb la voluntat d’incentivar la 
introducció de la matèria en la seva càrrega lectiva. 

Així mateix, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’ha 
continuat fent formació presencial especialitzada tant en l’àmbit de la Generalitat com 
en l’àmbit de les entitats locals. 

En aquest marc, s’ha fet formació al conjunt del territori per als treballadors del sector 
públic, s’ha impartit formació en sectors específics, com ara els consumidors, en la 
funció estadística pública i als secretaris judicials. També en col·laboració amb 
l’escola s’ha realitzat un curs virtual adreçat al personal de l’Administració pública. I 
per analitzar la matèria des d’una perspectiva tècnica es va dur a terme la primera 
edició d’unes jornades tecnològiques de protecció de dades a Catalunya. 

Un altre dels sectors en els quals l’agència segueix fent una especial incidència ha 
estat l’àmbit dels menors i adolescents. Així, el 14 de gener del 2009 es van pre-
sentar tres manuals pràctics adreçats a menors, en funció de les seves edats, amb la 
finalitat de conscienciar-los sobre les amenaces a la intimitat i a la privacitat que 
suposa 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 informació. 

Aquesta jornada es va dur a terme en col·laboració amb el Departament d’Educació 
de la Generalitat i també amb la Comissió de Llibertats i Informàtica, i han participat 
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en el projecte l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’agència basca, l’agència 
de la Comunitat de Madrid. Ha estat també subvencionat pel Ministeri d’Indústria, i 
també hem rebut el suport institucional i la difusió d’altres departaments, de 
conselleries d’Educació d’altres comunitats autònomes. 

Així mateix, amb el títol «Si ets súper, navegues 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 a la Festa dels súpers, a fires de Nadal, com a la 
de Reus, estand en el qual a través d’un joc virtual van poder els nens i nenes 
aprendre a protegir les seves dades personals dels perills d’internet. Un nou joc de 
preguntes i respostes que es pot trobar al nostre web. 

L’agència ha volgut des del començament tenir una participació activa en l’àmbit 
internacional, per tal d’obtenir una perspectiva més general i, a més a més, gaudir de 
l’experiència d’altres autoritats de protecció de dades. Ha participat activament en 
els treballs d’elaboració d’uns estàndards internacionals en la matèria; i així va ser 
l’encarregada d’organitzar la primera reunió preparatòria d’aquests estàndards el 12 
de gener del 2009 al Parlament de Catalunya, i va aplegar autoritats de protecció de 
dades d’arreu del món, representants d’institucions internacionals i les principals 
empreses de la xarxa. 

Aquesta sessió va servir per establir les bases de treball necessàries per crear un 
instrument d’abast universal. L’agència va fer algunes propostes al document pre-
sentat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Vam incidir en el fet que les 
cessions de dades, en particular les transferències internacionals, 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 en la XXXI Conferència Internacional a Madrid es 
va presentar una proposta conjunta per a la redacció dels estàndards. L’agència 
catalana segueix implicada en la seva difusió. 

També hem continuat la projecció exterior amb el Projecte de protecció de dades 
d’estats plurinacionals i federals, que vam iniciar al novembre del 2006, quan es va 
celebrar la primera convenció internacional en aquest Parlament de Catalunya. 
Aquest projecte pretén estudiar els problemes comuns que es plantegen a les 
autoritats de protecció de dades inserides en formes d’estat on es preveu 
constitucionalment la distribució territorial del poder polític i on els principis de 
coordinació i de col·laboració són inherents a la diversitat d’aquestes formes..., que 
inclouen aquestes formes d’estat. 

Aquest projecte ha anat emmarcant jornades, conferències i publicacions. Al llarg de 
l’any 2009 l’agència ha impulsat dues reunions. La primera va tenir lloc a Berlín i va 
ser una reunió organitzada conjuntament amb diferents comissaris de protecció de 
dades d’estats de països federals, que, sota el lema «Policia i justícia, nous 
desafiaments», va tractar temes com el principi de finalitat en el tercer pilar de la 
Unió Europea. 

La segona de les reunions del 2009 va tenir lloc a Barcelona i va fer referència a les 
autoritats de protecció de dades europees, estatals i autonòmiques i al dret d’accés 
a la informació. En aquesta jornada es va posar en relleu que el dret a la protecció de 
dades i el dret a accés a la informació són drets que es complementen i que cal 
atendre els interessos en joc per fer-ne una valoració adequada a intentar trobar 
l’equilibri entre les transferències dels organismes públics i la privacitat de les 
persones. 
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Fruit de les activitats d’aquest grup de treball impulsat per l’agència catalana, per 
primera vegada en trenta anys en una conferència internacional d’autoritats de 
protecció de dades, les autoritats emmarcades en estats plurinacionals, federals i 
federats van gaudir d’un plafó propi per exposar-hi els seus plantejaments. 

Un dels fets que aquest any hem seguit constatant és que de mica en mica ens 
encaminem cap a una societat molt vigilada. Es recull massa informació de les 
persones sense un debat suficient, no es reflexiona sobre els límits o les garanties 
que han d’envoltar aquesta recollida d’informació personal. 

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 l’any passat, havíem detectat en la pràctica que era 
necessària una concreció més gran sobre l’articulació dels drets d’accés, rectificació 
i cancel·lació, el compliment del deure d’informació als ciutadans, la conservació de 
les imatges, la inscripció dels fitxers i la ponderació de la pertinència i la legitimitat a 
l’hora d’instal·lar sistemes de videovigilància, entre altres qüestions. 

Aquesta instrucció també s’aplica al tractament de veus, perquè es considera que la 
utilització de dispositius de captació d’imatges que permeten alhora captar veu com-
porta encara un risc més gran per a la privacitat. 

Dins del marc de la prevenció i d’un procés de millora contínua, durant el 2009 s’ha 
continuat fent el pla d’auditoria per verificar el grau de compliment del deure 
d’informació previst a la Llei orgànica de protecció de dades personals. Les 
autoritats auditades no només han reflexionat sobre el deure d’informació, sinó que 
també ho han fet amb relació a les altres obligacions en aquesta matèria. I podem 
constatar que amb aquest procés preventiu ens hem pogut aproximar a la situació 
real dels tractaments en relació amb el compliment de la normativa, i ens hem 
apropat a les diferents realitats del sector públic català. 

Vistos els bons resultats obtinguts, es va presentar un segon pla d’auditoria per 
verificar en aquest cas el compliment d’algunes de les mesures de seguretat, con-
cretament la que obliga el responsable del fitxer o el tractament a nomenar un o 
diversos responsables de seguretat, i la que preveu que hi hagi un registre de les 
incidències que poden afectar les dades personals, amb la finalitat de millorar el 
tractament de la informació. 

L’any 2009 hem constatat un considerable augment en les activitats de l’agència. 
Respecte de les consultes jurídiques que hem rebut destaca l’increment de consultes 
d’organismes públics o privats que gestionen serveis públics i que, d’acord amb 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’emmarquen en l’àmbit competencial de 
l’agència. 

Aquest fet ha posat en relleu les complexes relacions que s’estableixen entre les 
administracions públiques titulars d’una competència i les entitats privades a qui 
s’encarrega la prestació del servei públic. Afecta, pel que fa al tractament de les 
dades, aspectes com la creació del fitxer, el deure d’informació en el moment de la 
recollida de les dades, les cessions o el règim sancionador aplicable. Això ens ha 
confirmat la necessitat d’elaborar una recomanació a què faré referència més 
endavant. 
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Però això també ha tingut una incidència en el nombre de sol·licituds d’inscripció de 
fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, que ha augmentat en un 25 
per cent, sobretot a causa de l’augment de les inscripcions de fitxers de titularitat 
privada. En canvi, les inscripcions fetes de fitxers de titularitat pública han patit les 
exigències del nou reglament de protecció de dades i la manca de recursos dels ens 
locals. 

En general, podem observar per segon any consecutiu un increment significatiu 
gairebé del 50 per cent pel que fa a l’emissió de dictàmens arran de les consultes 
jurídiques formulades per les entitats dintre del nostre àmbit. Respecte al contingut 
concret dels dictàmens els trobaran vostès en els annexos d’aquesta memòria; 
també es poden consultar al web nostre, i en l’edició definitiva que els he promès de 
la memòria estaran recollits en un CD. 

No obstant –no obstant–, m’agradaria fer esment d’un dictamen emès aquest any 
2010 i que, per tant, no el trobaran vostès en aquest CD però sí al web de l’agència. 
Em refereixo a una consulta formulada sobre la possibilitat que els ajuntaments 
puguin facilitar d’ofici dades de caràcter personal del padró municipal d’habitants, 
relatives a persones estrangeres que es troben en situació irregular, a l’Administració 
pública competent en matèria d’estrangeria. 

Des del punt de vista de la normativa de protecció de dades no és proporcional, per 
no resultar necessària ni justificada, aquesta comunicació d’ofici, atès que l’objectiu 
establert en la llei es pot assolir optant per una forma menys intrusiva. Hi ha una 
habilitació legal per a l’accés per part de la Direcció General de Policia, però 
condicionada al compliment d’unes garanties, i totes les comunicacions, també altres 
comunicacions, no només la Direcció General de Policia, però hi ha uns requisits, 
unes garanties.  

Malgrat el règim legal vigent, aquesta agència considera convenient intentar cercar 
una solució que permeti compatibilitzar millor les polítiques de control de la per-
manència de les persones estrangeres amb el contingut essencial del dret 
fonamental a la protecció de dades. 

Durant l’any 2009 s’han informat un total de trenta-sis projectes de disposicions de 
caràcter general per a la creació, modificació o supressió de fitxers, la major part 
procedents de la Generalitat i que fan referència a diversos àmbits. Vist el gran 
nombre de fitxers que inclouen aquestes disposicions generals, en els informes, s’ha 
recomanat agrupar-los d’una manera més sistemàtica; una regulació clara i detallada 
implica que la informació que es transmet als ciutadans és més entenedora. 

L’agència va constatar els darrers mesos de l’any 2008 un augment significatiu en la 
creació de fitxers de videovigilància, coincidint amb l’aprovació de la citada 
instrucció, bé, coincidint..., la instrucció es va dictar el 2009. Però, coincidint amb 
l’aprovació de la instrucció, aquest augment s’ha mantingut –s’ha mantingut– durant 
l’any 2009; i en aquest sentit s’han informat nombrosos fitxers en aquest sentit. 
Cal recordar que la instrucció preveu que, amb caràcter previ a la creació del fitxer, 
s’elabori una memòria, i hem de recordar que l’elaboració de la memòria no es vol 
constituir com una càrrega suplementària per als responsables dels tractaments, sinó  
com una reflexió  o examen previ de ponderació, per tal de decidir si s’ha de prendre 
la mesura de videovigilància i, si és així, en quines condicions. 
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Aquest any 2009 cal destacar entre els informes relatius a disposicions generals, 
atesa la importància dels àmbits objecte de regulació, diferents avantprojectes: 
l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, de 21 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 en el 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. S’ha demanat la meva compareixença 
amb relació a alguns d’aquests projectes, també s’ha demanat la meva 
compareixença amb relació al Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de 
Catalunya, com a directora de la institució que compleix actualment aquesta funció. 
El projecte de llei va ser presentat al Parlament i pres en consideració el 6 d’octubre 
del 2009, i segueix la seva tramitació parlamentària. 

Mentrestant, l’agència segueix treballant. I en aquest sentit vull fer referència a una 
nova recomanació, que he esmentat, que s’afegeix a les disposicions que en aquests 
darrers anys ha fet l’agència. Em refereixo, com recordaran, a la recomanació de 
difusió d’informació l’any 2008; informació que contingui dades de caràcter personal 
a través d’internet i l’esmentada instrucció de videovigilància. Totes aquestes 
disposicions tenen l’objectiu de facilitar a les entitats responsables dels fitxers i als 
encarregats del tractament el compliment de la normativa de protecció de dades. 

La recent recomanació 1/2010, sobre l’encarregat del tractament en la prestació de 
serveis per compte d’entitat del sector públic de Catalunya..., aquesta, segurament 
avui la tindran al seu despatx. Bé, aquesta recomanació pot ser de molta utilitat, i 
compta amb l’informe previ favorable del Consell Assessor de Protecció de Dades de 
Catalunya i de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Ja l’hem 
presentada a Barcelona i a Girona fa uns dies; a Tarragona ho farem aquesta 
setmana, i properament a Lleida. 

De fet, l’externalització de serveis s’ha convertit en un mecanisme molt utilitzat, tant 
per entitats públiques com privades; i des de la perspectiva de la protecció de dades 
s’ha de tenir en compte, atès que en la majoria d’aquests casos es produirà un 
tractament de dades personals. I, per tant, cal regular les mesures pertinents per 
evitar que el dret a la protecció de dades es vegi afectat. 

No podem oblidar que els poders públics estan especialment vinculats a la garantia 
dels drets; i, per tant, en cap cas l’externalització pot suposar una desvinculació 
respecte al dret a la protecció de dades. El responsable del fitxer o del tractament ha 
de tenir present que, encara que qui tracti les dades sigui una tercera entitat, ell 
segueix sent el responsable de la correcta gestió de les dades, ja que el seu titular 
les hi ha facilitat a ell; no té per què patir les conseqüències d’una mala elecció en 
l’encàrrec del tractament. 

Aquesta recomanació no vol innovar l’ordenament jurídic, sinó sistematitzar el conjunt 
de previsions establertes en la normativa de protecció de dades, que amb el 
reglament hi ha hagut alguns canvis, per tal de facilitar-ne el compliment, tenint en 
compte òbviament les exigències derivades de la normativa de contractació pública. 
La recomanació no deixa de ser un mecanisme més per fer efectiva la transparència 
de l’Administració pública, alhora que permet a l’Administració conservar el control 
efectiu sobre el tractament. 
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Respecte a 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 rebudes a l’agència; hi 
ha hagut un augment percentual de gairebé el 100 per cent. Així, doncs, s’ha 
consolidat la tendència a l’alça que s’havia observat aquests darrers anys amb 
relació a queixes formulades. 

Bé, aquest increment el veig, d’una banda, creiem, a causa d’una preocupació més 
gran de la ciutadania per les seves dades personals i, d’altra banda, del fet que 
l’agència s’ha reforçat com a institució de referència a Catalunya en la defensa 
d’aquest dret. 

Les actuacions d’informació prèvia instruïdes per l’agència l’any 2009 han augmentat 
quasi el 85 per cent respecte a l’any anterior. Pel que fa a les reclamacions de tutela 
dels drets, hi ha hagut un increment del 52 per cent. 

Així, doncs, convé ressaltar que aquest any 2009 ha estat l’any de més creixement en 
el nombre d’expedients tramitats a l’àrea d’inspecció des que es va crear, tant en 
termes absoluts com percentuals. 

Pel que fa al tipus d’infracció que més s’ha imputat, es refereix a la cessió o 
comunicació de l’edat fora dels casos permesos per la llei. I també les infraccions 
consistents en la vulneració del deure del secret. I, per sectors, el nombre més elevat 
se situa en el de serveis al ciutadà i al sector de la salut. 

Respecte a aquest últim, certament la manca de mesures de seguretat en àmbits 
com l’hospitalari causa una alarma tan gran que no és estrany que la qüestió trans-
cendeixi als mitjans de comunicació. Aquest va ser el cas de dos dels procediments 
que aquest any ha incoat l’agència; en tots dos casos es va trobar a la via pública –
ho recordaran– documentació que contenia dades de salut. 

També s’ha de destacar l’increment de denúncies referides a videocàmeres –el 15 
per cent del total. Aquest increment va ser una de les raons per elaborar la instrucció. 
D’altra banda, cal ressaltar que, fruit de l’esmentada 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, més del 10 per cent 
de les actuacions d’informació prèvia fan referència a fitxers de titularitat privada. En 
el cas que finalment es considerés provada la comissió d’una infracció, quedaria 
aplicar la sanció econòmica que correspongui en funció de la gravetat de la infracció. 
 

Bé, però, per tal de reforçar el marc preventiu, l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades va iniciar ja l’any 2005 un servei de consultoria adreçat als responsables dels 
fitxers, als encarregats dels tractaments, a les entitats i a les consultores que els 
assessoren, per dur a terme l’adequació de les seves institucions a la normativa de 
protecció de dades, i per donar un suport continuat. L’any 2009 s’han incrementat en 
un 50 per cent les peticions adreçades a aquest servei, i els ens locals són els que 
més l’han utilitzat. L’objectiu d’aquest servei és ajudar totes les entitats que ho 
necessitin en els processos d’adequació a la normativa. 

D’altra banda, l’agència també disposa d’un servei d’atenció al públic per rebre i 
atendre totes les peticions que es formulen per qualsevol dels canals disponibles –és 
a dir, presencial, per escrit, per telèfon, per correu electrònic. El 2009 es van rebre un 
total de 3.105 consultes, fet que comporta un augment de gairebé el 40 per cent 
respecte a l’any 2008. Aquest augment de les peticions plantejades reflecteix un 
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coneixement cada cop més ampli del dret a la protecció de dades 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’agència, que 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 han estat les destinades a tràmits, informació pràctica 
per als usuaris. En concret, ha registrat un important volum de visites la pàgina a 
través de la qual es pot fer la cerca mitjançant el sistema de consulta en línia dels 
fitxers de titularitat pública inscrits en el registre. I també s’ha constatat un accés 
important a les pàgines de formació, de normativa, de dictàmens i les preguntes 
freqüents. 

Per anar acabant, dir que 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. Cal tornar a destacar la necessitat 
d’establir estàndards de privacitat que garanteixin els drets en els intercanvis de 
dades entre països, per tal de superar la fragmentació de les legislacions nacionals. 
És difícil la tasca d’aglutinar els principis i els valors dels diferents entorns geogràfics 
amb cultures i maneres d’entendre la privacitat molt diferents. 

És cert que la conjuntura política, social i ara sobretot 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 ingerència, atesa la transcendència que té la 
informació a l’hora de definir polítiques tant de seguretat pública com econòmiques i 
nous models d’administració. 

Però la seva vulnerabilitat –els ho vull dir– requereix que el defensem més, ateses 
diferents raons. Primer de tot, que és un dret instrumental, que és un dret necessari 
per a l’exercici d’altres drets. I després també hem de tindre en compte que, si hem 
parlat d’una vinculació dels poders públics als drets, hem de tindre en compte 
especialment que els poders públics catalans, en la mesura en què aquest dret està 
recollit dues vegades en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tant com a dret..., com a 
àmbit competencial, com la seva garantia institucional hem de ser responsables i 
defensar aquest dret en aquestes circumstàncies. 

En definitiva, i per tot el que acabem de dir, la tasca de l’agència al llarg de l’any 
2009 ha estat molt positiva i eficaç; s’han creat els fonaments d’una cultura de 
respecte per la protecció de dades personals seguint el model català basat en la 
prevenció. En tot cas, l’hem de continuar millorant i perfeccionant. 

Doncs, moltes gràcies per la seva atenció; estic a la seva disposició per a qualsevol 
comentari que em puguin fer respecte a la memòria d’aquest any. 

 
La presidenta 
 
Moltes gràcies, directora. 
 
Compareixença 
d’Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, per a 
informar sobre les reiterades queixes dels professionals del sector amb relació als 
problemes derivats de l’ús indegut dels crèdits de formació de les empreses per la 
implementació de les mesures de protecció de dades (tram. 357-00460/08) 
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A continuació, com hem dit, tornem a donar la paraula a la directora perquè, en la 
mesura que li sigui necessari, utilitzi el temps suficient per poder respondre les 
preguntes que estan plantejades en el punt 2 de l’ordre del dia. Sens perjudici que 
després la diputada que va demanar o grup que va demanar aquesta segona com-
pareixença pugui fer-li aquelles preguntes que cregui necessàries per aclarir algun 
aspecte. 
 
La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
 
Moltes gràcies, presidenta. Potser perquè els grups parlamentaris no hagin 
d’intervenir dues vegades i atès el poc que els puc dir respecte a aquest altre tema, 
doncs, continuo. 
 
Començo manifestant la meva sorpresa, atès que es tracta d’un assumpte del qual 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades no té cap coneixement directe, sinó 
només a través de les notícies que han aparegut als mitjans de comunicació, dels 
contactes que l’agència ha tingut amb l’Associació Espanyola de Professionals de la 
Privacitat i darrerament a través del comunicat públic emès per la Fundació Tripartita, 
que es troba disponible al seu web. 
 
Per les informacions de què disposa l’agència es tractaria d’un supòsit en què 
determinades empreses consultores en matèria de protecció de dades ofereixen els 
seus serveis per a la posada al dia a cost zero en matèria de protecció de dades, 
vinculant aquesta operació amb les bonificacions establertes per l’esmentada 
Fundació Tripartita per a la Formació dels Treballadors. Es tracta de fets que, si es 
confirmen les denúncies, comportarien una utilització indeguda de fons que s’haurien 
de destinar a formació professional per a l’ocupació i que, en canvi, s’haurien 
destinat a altres finalitats. 
 
Per la qual cosa els ens concedents d’aquestes bonificacions –en aquest cas, el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal, la Inspecció de Treball i la Seguretat Social– estan 
investigant. No sembla que en aquest moment els pugui aportar més informació, ja 
que l’Agència Catalana de Protecció de Dades no en disposem. 
 
En qualsevol cas, com a autoritat encarregada de vetllar per la protecció de dades 
en el sector públic de Catalunya, vull deixar constància que des de l’agència con-
siderem que, tot i que la formació dels treballadors –la formació professional– pugui 
incloure evidentment mínims coneixements de gestió de la informació personal, el 
que és l’adequació a la normativa de protecció de dades com declaració de fitxers, 
auditories, elaboració del document de seguretat, etcètera, no pot realitzar-se a canvi 
de la utilització indeguda dels fons destinats per a la formació professional de 
treballadors. 
 
La protecció de dades és quelcom suficientment seriós, perquè les empreses i 
especialment les administracions públiques catalanes requereixin la col·laboració 
d’empreses consultores amb acreditada solvència; ens hi juguem molt. I això és tot el 
que puc dir. 
Gràcies. 
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La presidenta 
 
Moltes gràcies, directora. A continuació, els grups parlamentaris tenen la paraula. I, 
en primer lloc, la té la diputada senyora Dolors Batalla, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. 
 
 
La Sra. Batalla i Nogués 
 
Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en primer lloc, vull començar donant les 
gràcies a la senyora Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, per la seva compareixença, per la seva presentació i explicació exhaustiva 
de la memòria del 2009. I també per la informació que ens acaba de donar respecte 
a l’altra qüestió, que és sobre determinades queixes que hi ha hagut per part de 
sectors professionals que es dediquen a temes de consultoria, d’assessoria i de 
protecció de dades; i, per tant, doncs, agraïm que ens hagi també donat l’explicació 
que acaba de fer. Començaria si de cas per aquesta segona qüestió, atès que crec 
que és més breu. 
 
Bé, com ja ens ha comentat fa un moment, les queixes o la informació que ens ha 
arribat a nosaltres ha sigut que persones, professionals, que es dediquen precisa-
ment i tenen empreses de consultoria i d’assessorament amb temes de protecció de 
dades entre d’altres coses, doncs, havien detectat dos problemes. Un és que tenien 
coneixement que hi havia consultores d’altres empreses que de manera, no sé si dir-
ne il·lícita, alegal, no sé com dir-ne, però estaven..., passaré a descriure el fet: 
estaven oferint, sota l’aparença de cursos, serveis de consultoria en temes de 
protecció de dades. I això, evidentment, eren uns fons que, com se n’ha fet esment 
ara, són per a formació professional i, per tant, entenien que s’estava cometent un 
frau. Això fa un temps, doncs, com també s’ha comentat, la Fundació Tripartita ja va 
fer –emetre– un comunicat advertint que això era frau i que, per tant, nosaltres 
entenem que almenys aquest tema s’ha detectat i que, ja que s’ha emès un 
comunicat, es posarà solució o remei a això. Per tant, sembla que això està en vies 
que no es continuïn fent aquestes males pràctiques. 
 
L’altre tema que hi havia és que el problema que es trobaven o queixes que hem 
rebut és que hi havia també consultories o empreses que es dediquen a això que en 
la seva web o en la seva..., diu així, en la seva documentació que ofereixen fan una 
presentació tal que sembla que sigui una web oficial de l’Agència de Protecció de 
Dades, o millor dit, sembla que la mateixa consultoria que està oferint aquest servei 
sigui un estament oficial. Això provoca confusió, fa que de vegades hi hagi empreses 
que acabin pensant que han de contractar els seus serveis perquè sembla que 
siguin oficials. Per tant, podríem dir que mitjançant un cert engany, si se’n pot dir, 
porten la gent a contractar-los, no? 
 
Evidentment, aquestes queixes vénen d’un sector que defensa una certa 
competència deslleial i que, per tant, tenen uns interessos particulars legítims. Però, 
des del punt de vista de les persones que volen contractar aquests serveis, entenem 
que seria bo que en la mesura del possible es produís una clarificació d’allò que és 
pròpiament l’Agència de Protecció de Dades i els ens oficials de la resta, que són 
empreses que simplement fan serveis de consultoria. 
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En aquest sentit, doncs, nosaltres el que preteníem era preguntar-li a la senyora 
Esther Mitjans quin coneixement tenia o si tenia coneixement d’aquests dos fets, tant 
del primer, de la utilització certament indeguda d’uns fons que han de ser per a 
formació, i també d’aquesta altra pràctica habitual que s’ha detectat. Ja ens ha 
contestat en part que no disposa més de la informació que el coneixement que ens 
acaba de dir, però volíem saber, doncs, això, quin era el grau de coneixement, quin 
era el seu capteniment al respecte, és a dir, què en pensava, i sobretot d’aquest 
segon tema que li acabo d’esmentar. 
 
També volia posar-li en coneixement que s’ha fet una visita, bé, parlo de l’associació 
de diferents empreses del sector que el que han fet és posar denúncies, s’han dirigit 
a Fiscalia. I, per tant, han emprès una sèrie de mesures legals que són les que 
pertoquen fer; i, per tant, això, doncs, ja farà el seu curs. 
Però, per altra banda, també s’han dirigit a l’Agència de Protecció de Dades de 
l’Estat. I, en aquest sentit, sembla que s’ha aconseguit un cert compromís que es faci 
una inspecció o un requeriment a totes aquestes consultories o empreses per tal que 
facin els canvis necessaris en les seves webs o anuncis per evitar que es generi 
aquesta confusió. 
 
I, per altra banda, doncs, l’altra mesura que s’ha..., no anunciat, però que s’ha 
compromès és que l’Agència de Protecció de Dades –sempre em refereixo a l’Estat, 
eh?–, en la seva pàgina web, farà un advertiment, és a dir, que es vegi clarament que 
són ells els que són oficials, advertint les empreses o les persones que consultin 
perquè no hi hagi aquesta confusió. 
 
Certament, és un tema difícil, és dificultós, perquè nosaltres ja entenem que això té la 
seva complexitat. Per posar només un exemple. Vull dir, tots sabem que el Congreso 
de Diputados, doncs, és el Congreso; i si tu, en lloc d’això, dius «Consejo de 
Diputados», evidentment això genera confusió, no? Doncs, entenem que estan jugant 
amb les paraules, amb com posen..., per donar a entendre o generar aquesta 
confusió. 
 
Per tant, simplement era saber això, saber quin coneixement en tenia. I, per exemple, 
ara que li hem comentat aquestes dues mesures que es faran, doncs, saber si des 
d’aquí, des de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, per exemple, pel que fa a 
la pàgina web, també es pot fer alguna altra cosa o hi ha algun mecanisme o també 
es pot intentar prevenir sobre aquest ús. 
Dit això, passo a l’altre tema, que és pròpiament la memòria del 2009 de l’agència. 
Bé, després de mirar la memòria i d’escoltar, doncs, totes les explicacions que ens 
ha donat la seva directora, és evident que l’agència està fent una gran tasca, una 
gran tasca tant quantitativament com qualitativament, perquè el nombre d’activitats..., 
són moltes i, a més a més, aquesta activitat cada any va en augment en tots els 
camps. 
 
Per una banda, són molt importants totes les activitats de l’agència que està fent pel 
que fa a la difusió de la cultura de protecció de dades, en el sentit de prendre’s i de 
fomentar una cultura seriosa en el tema de protecció de dades conscienciant tant pel 
que fa als drets que tenen els ciutadans, com també donant coneixement de què és 
el que fan les administracions públiques o privades pel que fa a l’ús de les dades, 
no? I entenem que això està donant resultats i que, per tant, és un bon camí; i que, a 
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més a més, ens satisfà que sigui una de les línies de treball també prioritàries de 
l’agència. 
 
Un dels altres eixos que s’han esmentat, no?, tot el que té a veure amb menors, 
adolescents, amb el fet de conscienciar-los sobre el risc que hi ha de la publicació 
de les seves dades a internet, etcètera, tot el seguit d’activitats que ja es van fent, 
que aquest any s’han incrementat, de les quals s’ha fet esment, doncs, també 
considerem que és una altra tasca important. 
 
També tot pel que fa a l’àmbit internacional, a la participació en l’elaboració d’uns 
estàndards –després m’hi referiré–, quant a alguns..., més que dubtes, reflexió a fer 
sobre aquesta qüestió, no? 
 
Per tant, jo crec que s’havia parlat altres anys que l’agència s’havia consolidat. Jo 
crec que avui en dia això ja no és que s’hagi consolidat, sinó que la feina que està 
fent jo crec que va cada vegada més en augment, perquè també tots els treballs, les 
consultes, el llistat, per exemple, de projectes i disposicions generals que han 
analitzat durant l’any 2009, que és molt llarg, el gran increment que hi ha hagut de les 
consultes fetes... En definitiva, vull dir, es veu que hi ha una feina cada vegada major. 
 
I això em porta a una de les..., jo li vull fer només un parell de preguntes, no? Dins 
d’una reflexió, no? Una té a veure amb..., com ho diria?, amb les dificultats o pro-
blemes; m’agrada més parlar de dificultats o de reptes pròpiament interns. Què vull 
dir amb «interns»? Vull dir que no em refereixo tant a la complexitat de les tec-
nologies, que aquesta serà l’altra pregunta que vull fer, i el món canviant i els reptes 
que hi ha per intentar vèncer els nous reptes que cada dia plantegen l’ús de les 
noves tecnologies, sinó que, quan dic «intern» –que no sé ben bé si hauria de dir, 
diferenciar entre endogen, exogen, etcètera–, em refereixo a dificultats quant a mit-
jans, a recursos materials, però no pròpiament només de l’agència sinó quan ha fet 
referència als ens locals. És a dir, les dificultats des del punt de vista de totes les 
activitats que ja es fan i que evidentment hi ha uns eixos prioritaris, però segur que a 
vostè com a directora li agradaria..., o que té al cap de dir: «Hauríem d’incidir més en 
això, en allò o tenim aquests recursos limitats.» No ho dic en to de crítica, sinó que 
m’agradaria..., perquè veig que realment és molt complex, tot això. 
 
Li posaré alguns exemples que estan a la mateixa memòria. Quan mires, per 
exemple, les funcions d’inspecció, de control i de tutela, el nombre de..., i els ex-
pedients que es van comentant, no?, clar, la casuística és molt diferent, és molt 
variada. Hi ha, per exemple, he estat mirant aquells casos de trucades que són en-
registrades, per exemple, per la policia local i que el ciutadà no sap que allò està 
sent enregistrat, no? I he vist la resolució de la consulta que han fet a l’agència, no? 
O altres casos com la publicació en una web del llistat d’admesos dels participants 
en proves de selecció. 
 
En alguns casos potser la resposta que s’ha donat té una solució «més o menys 
fàcil» –entre cometes– que passa, per exemple, per «anonimitzar» –exacte–, a fer 
més anònimes aquestes dades, no? Clar, sobre consultes fetes del dret de regidors o 
en definitiva càrrecs públics a determinada informació, el règim aplicable a la co-
municació o cessió de dades personals, el mateix pel que fa a l’ús i al tractament de 
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dades de treballadors o funcionaris. Per exemple, els sistemes de control d’horaris, 
de dades, aquests sistemes biomètrics, no? O tot pel que fa a l’àmbit sanitari. 
Recordo que hi ha un cas, per exemple, que hi havia una consulta fins i tot d’un 
familiar que preguntava si podia obtenir determinades dades sobre un familiar que ja 
estava difunt i que, finalment, es va resoldre que, atès que l’aplicació no era persona 
aplicable a persones difuntes, finalment se li va poder..., que tingués accés a 
aquesta informació. Poso això com a exemple anecdòtic. 
 
Però, clar, em sembla que la casuística és tan diversa i que, clar, al final sempre 
anem a parar a un element molt important, que és la paraula «ponderació», la pon-
deració; contínuament dius: estem parlant de ponderació des del punt de vista de 
cercar aquella proporcionalitat. És a dir, a trobar que, finalment, a l’hora de fer una 
valoració o emetre un judici sobre si s’ha produït una infracció o no, o a l’hora de fer 
prevenció, etcètera, estem sempre al final basant-nos en el fet que s’ha de tenir 
criteri. 
 
I, és clar, això, vist el gran ventall que hi ha i la casuística, me dóna la sensació que 
és molt complex, perquè a part de la normativa hi ha d’haver un criteri finalment, que 
no és discrecional, però aquest criteri realment ha de fer un exercici objectiu de 
ponderar si realment els fins perseguits, l’objectiu que es persegueix, a part de la 
normativa, no és un acte reglat tan fàcil de dir: «Hi ha aquesta normativa i s’aplica, i, 
per tant, això ja està resolt.» No és un acte tan reglat, sinó que sempre hi ha aquest 
exercici de ponderació. Aleshores, a mi això em sembla una tasca molt difícil, i hi 
insisteixo, no? 
 
Per tant, la pregunta simple és: bé, els reptes des del punt de vista d’organització, de 
recursos, no només de l’agència, sinó també dificultats que es troben dels ens locals, 
de les persones que els han fet les consultes, de les infraccions que han fet, de quins 
mitjans, perquè moltes vegades segur que no hi ha mala fe. Però tot això requeriria 
potser molts més mitjans o no..., no vaig a parar sempre a mitjans materials, eh?, sinó 
quins són els principals obstacles des del punt de vista de tirar endavant amb això. 
 
Per exemple –un altre exemple–, quan parlen dels procediments sancionats i incoats, 
per exemple, aquest any 2009, quaranta-quatre, vint-i-tres resolts el mateix any, no? 
Clar, no sé si això és un bon resultat o no; jo no tinc criteri per avaluar-ho, no? O sigui 
si de quaranta-quatre..., a priori em sembla que sí i tenint en compte el temps que fa 
que actua l’agència; per tant, jo diria que sí. Però, com que no conec tant ni sóc tan 
experta en aquest tema, no sé si això és satisfactori o no; per tant, ho pregunto. 
 
O, per exemple, hi ha una sèrie de casos en què l’agència estableix mesures i 
recomanacions de l’ens responsable, no?, que són mesures que han d’adoptar per 
tal que corregeixin aquests efectes d’infracció. Clar, després se’n pot fer un 
seguiment, d’això? No sé si es fa o no es fa. Parlo més enllà del pla d’auditoria, que 
més aviat és preventiu, sinó que el pla d’auditoria està bé per preveure i prevenir, 
però l’altre és dels que s’han donat i les infraccions, o si es fan recomanacions; 
després se’n fa un seguiment?, no se’n fa un seguiment?, s’hauria de fer? No ho sé, 
no vull allargar-me més, perquè li podria posar molts més exemples, no? 
 
Per tant, globalment, el que li estic dient és que valoro molt positivament la feina, que 
crec que és d’una gran complexitat, que cada cop abasta més camps, requereix 
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més recursos. I, per tant, des d’aquesta perspectiva, doncs, quines són les principals 
dificultats o reptes. 
 
I la segona té a veure amb les dificultats o reptes, però aquests sí que ja des del punt 
de vista tècnic, de les noves tecnologies, d’aquest entorn globalitzat, de l’ús d’inter-
net. Per exemple, què vull dir amb això? S’ha parlat..., quan es parla en l’apartat de 
relacions institucionals de la participació de l’agència, no?; han participat en un gran 
nombre d’activitats, d’esdeveniments, en molts grups de treball, han fet molts 
convenis de col·laboració, etcètera. Es persegueix establir aquests estàndards de 
privacitat i protecció de dades; en definitiva, el que es pretén és una harmonització 
per assegurar aquesta protecció a nivell internacional, no? 
 
A mi m’agradaria si ens pogués explicar una mica més..., abans ha dit que l’agència 
va fer propostes concretes, no? Doncs, una mica si ens pogués parlar d’aquests 
punts forts o punts febles que es troben des del punt de vista, ara ja sí, tècnic de 
dificultat, de cara a trobar aquests estàndards, no? Que ja no tenen tant a veure..., no 
li pregunto tant per problemes ni materials, ni dificultats pròpies del context on estem 
nosaltres, sinó des del punt de vista tècnic, des del punt de vista d’aquest entorn 
internacional, etcètera, no? Quins són aquests punts forts i punts febles des del punt 
de vista d’establir aquests estàndards i aquesta harmonització, perquè en sentim a 
parlar molt, creiem que és un gran objectiu però que el veiem dificultós, no? 
 
No sé si he sigut prou concreta perquè a vegades se’m feia difícil concretar, però a 
grans trets això és el que li volia comentar. 
 
Moltes gràcies. 
 
La presidenta 
 
Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes -Ciutadans pel Canvi, té la paraula la diputada senyora Lídia Santos. 
 
La Sra. Santos i Arnau 
 
Moltes gràcies, presidenta. Començo, lògicament, per donar la benvinguda a la 
senyora Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i a la 
resta del personal de l’agència que ens acompanya. 
 
Jo intentaré ser molt –molt– breu, perquè la veritat és que crec que, més que 
preguntes, el que tinc segurament és..., el que he de fer és constatar el fet de veure 
com l’agència de dia en dia i d’any en any es consolida i s’implanta. I, a més, tenint 
en compte que en aquests moments, doncs, estem en seu parlamentària tramitant la 
llei de l’autoritat..., la nova llei de l’Autoritat de Protecció de Dades, crec que aquest 
serà un nou impuls i un impuls important també perquè, diguem-ne, aquest 
organisme continuï fent segurament amb més envergadura o amb més instruments la 
seva funció. 
 
Miri, jo valoro molt –i segurament aquesta paraula la utilitzaré diverses vegades–, 
valoro molt, diríem, allò que seria el leitmotiv, podríem dir-ho així, del treball que fa 
l’agència, que segurament, almenys en el meu parer i en la meva opinió, apareix en 
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la capçalera, en la introducció de la seva memòria, quan vostès diuen: «Les 
tecnologies modifiquen la forma d’entendre els drets.» I, per tant, aquesta és una de 
les seves, entenc jo, de les seves preocupacions, afegint: «I tenen un efecte directe 
sobre la vida de les persones.» 
Hi ha una altra reflexió també en la seva introducció que va lligada, absolutament 
lligada, a això, quan també diuen d’alguna manera: la tecnologia avança d’una 
manera molt més ràpida que la capacitat que tenim per reflexionar sobre els seus 
efectes i per també reflexionar sobre el tractament i la configuració dels drets antics, 
diguem-ne, els clàssics –no en diguem antics, els clàssics–, i els nous. 
 
I vostès..., l’esforç de l’agència, per tot el que vostè ens ha exposat aquí, el que 
consta també en la memòria, tot el treball de l’agència va molt adreçat a acabar de 

   lligar aquestes dues coses, per tal de donar les garanties dels drets de les persones. 
I aquest crec que és el valor essencial del treball que vostès estan fent; és a dir, 
garantir i, per tant, perfilar amb claredat els drets en un món que és molt més difús. 
Perquè, quan parlem això de «modifiquen la forma d’entendre els drets», crec que 
malauradament aquesta modificació de la forma d’entendre els drets va en la 
direcció de difuminar els contorns i de crear una inseguretat de no saber exactament 
ni què pots fer, ni què pots exigir en la doble direcció. Clar que ens situem en l’àmbit 
privat, però la mateixa polèmica que en aquests moments està sorgint al voltant del 
Facebook, diguem-ne, segurament n’és una bona mostra. 

 
De manera que, ho torno a repetir, valoro molt aquest esforç i dedicació de l’agència 
en matèria de formació, en la prevenció, en els plans, etcètera; diguem-ne, la 
consolidació queda clara quan vostè ja ens explica, doncs: «En consultes hem 
augmentat» –no sé si m’ha dit, ens ha dit– «el 40 per cent, els dictàmens han aug-
mentat un 50 per cent, les denúncies un 100 per cent.» Per tant, es va creant 
aquesta consciència, aquest coneixement. 
Per tant, amb tot això, la participació internacional a mi em sembla un dels elements 
també essencials, quan vostè parla..., la necessitat d’evitar les fragmentacions que 
es donen; de fet, les dades flueixen, no tenen fronteres. De manera que és una 
absoluta necessitat, doncs, aquesta feina en aquesta direcció, evitar fragmentació, 
buscar l’harmonització, buscar les bones pràctiques, aprendre de les bones 
pràctiques d’altres organismes que potser tenen més temps i, per tant, més 
experiència. 
 
Igualment, les jornades que es fan i els instruments de cooperació amb les altres 
agències espanyoles; per la mateixa raó, perquè les dades flueixen. I a mi em sem-
bla també molt important la feina que fan en aquesta direcció. 
Jo no em vull allargar més. Sé que segurament hi ha un capítol nou amb un perfil, 
amb un matís, no sé si..., un matís nou, que serien tots els elements del dret o l’accés 
a la informació, i potser si vostè vol aquí fer-nos alguna reflexió de com apareix o 
com està apareixent en aquests moments... Jo no tindria més preguntes, sinó més 
aviat simplement felicitar-los per la feina que fan i per com en tan poc temps, diríem, 
el valor, la qualitat d’aquesta feina comença a notar-se d’una manera important en 
aquest món tan fluid que és el de les dades. 
 
Moltes gràcies. 
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La presidenta 
Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, en nom del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, té la paraula la diputada senyora Patrícia Gomà. 
 
 
La Sra. Gomà i Pons 
 
Moltes gràcies, presidenta. També, en primer lloc, saludar-la a vostè, senyora 
Mitjans, i a tot l’equip de col·laboradors de l’agència que avui l’acompanyen, 
benvinguts al Parlament. I agrair-li, doncs, la seva compareixença i l’explicació 
detallada i exhaustiva de la memòria de l’any 2009. 
 
Nosaltres també constatem, i amb molta satisfacció, la consolidació d’aquest model 
català de protecció de dades. I ho constatem amb molta satisfacció perquè, com 
deien ja les companyes que m’han precedit en el torn de la paraula, estem davant 
d’un àmbit molt complex, amb moltes dificultats, en què les noves tecnologies, tan 
necessàries per a l’avenç i progrés en el nostre país, doncs, diríem, comporten, en 
l’àmbit de protecció d’aquest dret, dificultats, i és difícil de trobar el punt de 
conciliació. 
 
Vostès deien –ens deia, senyora Mitjans– que vetllen per un dret que pot tenir moltes 
ingerències, i això podem constatar que és així. Però, en tot cas, doncs, bastir els 
fonaments per a la cultura de garantir aquest dret amb les majors garanties 
possibles, doncs, és una tasca molt encomiable i que evidentment l’encoratgem a 
seguir fent com estan fent. 
 
Els eixos que ens ha exposat sobre els quals es basa aquest model català de 
protecció de dades, doncs, els compartim i creiem que és la via, que és el camí 
indicat. Òbviament, la prevenció, doncs, és l’eix més important, que entenem que 
l’agència hi incideix i que cal seguir-hi incidint. Prevenir, doncs, és estalviar moltes i 
moltes vulneracions de dret. I prevenir també és formar. I l’àmbit de la formació 
també és important, alhora que ens satisfà especialment, doncs, aquesta també 
projecció exterior de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
I òbviament compartim la sensibilitat que hi hagi una especial incidència per tot allò 
que té a veure amb infants i adolescents com a persones, com a éssers més 
vulnerables en tots els drets, i també òbviament en aquest dret, a patir ingerències i 
lesions en els seus drets; doncs, en aquest dret també són més vulnerables a patir-
les. I cal vetllar perquè sobretot en l’àmbit de l’adolescència, que és quan els nois i 
noies entren en contacte sobretot en aquest món de les xarxes socials, doncs, co-
neguin els perills, que són reals, els perills que implica també aquesta innocència 
que tenen d’aportar totes les dades a la xarxa social en un món virtual en què no 
saps qui hi ha a l’altra banda. I, per tant, doncs, pensem que la seva tasca en aquest 
sentit és molt positiva. 
 
Valorem positivament, doncs, també aquest augment, aquest increment de les 
tasques de l’agència, i això ho valorem positivament perquè creiem que hi ha una 
major sensibilització, un major coneixement del dret i, per tant, a vostès se’ls ha girat 
feina –molta feina–; i creiem que això és una tendència que anirà a l’alça perquè 
cada vegada hi ha més sensibilitat en la societat per garantir aquest dret. I, per tant, 
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no tan sols en consultes i en inscripcions de fitxers, sinó que també han incrementat 
l’activitat en emissió de dictàmens i també en inspecció. I creiem que això, doncs, té 
una lectura positiva, no tan sols pel coneixement del dret dels ciutadans i de les 
administracions, sinó també, com deia molt bé vostè, perquè els reforça com a 
institució de referència en aquest àmbit. 
 
A més, especialment ens feia vostè referència a tots els projectes de llei que estan en 
tramitació, alguns ja..., un d’ells, el de l’expedient clínic, ja és llei, aprovat per aquest 
Parlament, però els altres tres a què feia referència, doncs, projectes de llei que 
estan en tramitació en aquest Parlament... En el que ens consta, doncs, no li 
demanarem evidentment el seu posicionament perquè vostè ha comparegut en el 
tràmit de compareixences d’aquests projectes de llei i ja podem saber quin és el 
posicionament de l’agència. Però sí que entenem que més que mai la relació de 
l’agència amb el Parlament a través de la funció legislativa que ens és pròpia ha 
estat més fructífera que mai. I, per tant, aquesta relació del dret, pel qual vostès 
vetllen, i el dia a dia de la societat, com ho demostra la incidència d’aquests 
projectes de llei que estem tramitant, és més compartida que mai. 
 
També ens feia referència al dictamen que no està a la memòria perquè és del 2010, 
amb relació a la facilitació de dades del padró per part dels ajuntaments, una mostra 
més que la rabiosa actualitat està en plena concordança amb el respecte al dret. I 
creiem, doncs, molt encertat el dictamen o almenys això a què ens feia referència, 
que s’ha de conciliar aquest control del dret essencial a la protecció de dades amb 
el control en si dels fluxos migratoris, com vostè hi feia referència. 
 
I per acabar, doncs, ja traslladar-li una pregunta concreta, i és amb relació a la 
instrucció per les garanties dels drets de què ens ha parlat, que hi ha unes 
recomanacions per a les administracions públiques per fer efectiva la transparència 
de les administracions públiques. Jo entenc que això és molt senzill, doncs, per 
les..., o és complex, però és de molt més fàcil compliment o vetllar pel compliment 
quan parlem d’administracions públiques. Quin resultat té l’aplicació d’aquesta 
instrucció o quina obligatorietat té per a aquells ens que no tinguin caràcter públic; el 
seguiment del compliment d’aquesta instrucció a través de quins mecanismes, 
doncs, l’agència ho pot avaluar. I aquesta seria la pregunta en concret que els volia 
traslladar. 
 
Per tant, acabo aquí la meva intervenció. Agrair-li la compareixença i, doncs, fins a la 
propera memòria. 
 
Moltes gràcies. 
 
La presidenta 
 
Moltes gràcies, senyora diputada. A continuació, té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari Iniciativa Verds -Esquerra Unida i Alternativa, la diputada senyora Dolors 
Clavell. 
 
La Sra. Clavell i Nadal 
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Gràcies, presidenta. Gràcies, senyora Mitjans, per ser aquí, a vostè i a tot el seu 
equip i a tota la gent que cada cop observem que per sort s’especialitza més en 
aquesta matèria complexíssima de la protecció de dades en el moment actual en la 
societat actual. 
 
Nosaltres evidentment a grans trets estem..., ens sembla adequada la tasca que, en 
concret parlant del 2009, queda reflectida en la memòria i que vostè breument ens 
ha exposat. Però permeti’m un parell de reflexions. 
 
Jo penso que, clar, per sort o per desgràcia cada cop en tindran més, de feina, 
vostès. Perquè, primer, és cert: els ciutadans, les ciutadanes cada cop tenim més 
consciència de quins són els nostres drets i quan podem posar límits, en el cas 
aquest, a la gestió de les nostres dades, i això està bé. Cada cop hi ha més 
conflictes entre diferents agents que se senten concernits per aquesta matèria. 
 
I segurament aquesta qüestió que jo confesso que no he acabat d’entendre, aquest 
conflicte que Convergència i Unió plantejava d’aquestes queixes de professionals... 
Parlem-ne si de cas, perquè si és una cosa que no podem acabar de parlar 
públicament, que és que no ho sé, perquè ja li ho dic, confesso que no he acabat 
d’entendre-ho, parlem-ho en un altre espai. Però, en tot cas, crec que no hi hauria 
d’haver cap inconvenient a ser més clars, o almenys potser és un problema meu que 
avui no estic especialment, allò, inspirada, però jo no he acabat d’entendre quin era 
el conflicte. 
 
Però, en tot cas, és veritat que cada cop hi ha més conflictes entre diferents sectors, 
diferents agents concernits per tota aquesta matèria de la protecció de dades. I cada 
vegada –i això és una cosa que m’agradaria contrastar amb vostè– hi ha més pressió 
també de determinats sectors que per tenir i apropiar-se d’aquestes dades amb 
una..., amb l’excusa aquesta de la rapidesa amb què vencen les nostres tecnologies. 
I m’explico. 
 
Fa només una setmana, en una jornada especialitzada sobre què havien de ser les 
ciutats del segle xxi, vaig percebre –mai abans m’havia passat en aquest tipus de 
fòrums– la importància, l’interès, l’important interès que hi havia per part d’empreses 
de tecnologies per fer-se un lloc a les ciutats del segle xxi, per generar..., això ha 
passat amb les infraestructures clàssiques tota la vida, i ara comença a passar amb 
aquestes tecnologies modernes de, entre altres coses, control també de la ciu-
tadania. El cas més paradigmàtic o que més coneixem és el de les càmeres de 
videovigilància, i n’hi ha d’altres. És a dir, hi ha una autèntica pressió per introduir en 
el mercat aquest tipus de sistemes. Hi ha empreses que s’estan gastant molts diners 
per generar noves tecnologies i per aconseguir que sigui el sector públic qui 
adquireixi aquestes tecnologies. 
 
I, per tant, crec que cal fer una apel·lació al seny, que, com en moltes altres coses, 
en matèria de protecció de dades és potser una de les expressions que més sovint 
hauríem d’utilitzar, en termes de cost/efectivitat d’aquestes tecnologies. A nosaltres, 
al nostre grup, això ens fa una especial recança, que puguem entrar en una 
dinàmica de competència entre diferents administracions per l’adquisició i la 
implantació de diferents tecnologies sense tenir en compte quin és el seu benefici..., 
quina és la seva efectivitat.  
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Un exemple: al Regne Unit hi ha un munt de càmeres de seguretat, em sembla que 
és el país on més s’han implantat, amb un cost econòmic per a la col·lectivitat 
absolutament desmesurat. I la seva efectivitat avui ja es qüestiona clarament. 
 
Doncs, aquí crec que això mereix una especial reflexió per part de tots. I crec que 
l’agència té un paper en aquest sentit, en aquest posar seny en la reflexió que hi ha 
d’haver, perquè tots plegats anem molt més venuts del que sembla. Quan en un..., 
estic pensant ara: en un ajuntament, per exemple, apareix una empresa amb una 
determinada tecnologia per instal·lar unes càmeres..., es necessita informació, es 
necessiten elements per poder fer la reflexió amb criteri, com deia abans la represen-
tant de Convergència i Unió, una reflexió de qualitat entorn d’aquest tema. 
 
Per tant, seny, crec, en l’aplicació de noves tecnologies a l’entorn de les dades dels 
ciutadans. I li diria que si nosaltres volguéssim resumir una mica quin és el nostre 
objectiu en aquesta matèria seria que tinguéssim molt present que les dades són 
nostres. El titular del fitxer és una altra cosa, però les dades de la ciutadania són 
nostres, són de la ciutadania. I, per tant, crec que hem de vetllar perquè la revolució 
que significa poder gestionar aquestes dades sigui en benefici nostre i poder tenir la 
garantia que aquesta gestió es produeix realment en benefici nostre. Crec que 
aquesta ha de ser la màxima que hi ha d’haver al darrere d’aquest complex tema. 
Per no allargar-me, només dir-li que reconeixem molt el que significa la Instrucció 
1/2009 respecte a la videovigilància; creiem que realment és útil en un moment en el 
qual les pressions o la tendència a no fer les coses massa bé i a deixar-se portar per 
certes tendències populistes existeix en tot aquest tema. Per tant, creiem que és útil 
que s’hagi fixat aquest posicionament. 
 
I també agraïm el posicionament respecte al que són les dades del padró municipal 
d’habitants. Nosaltres creiem que contínuament hi ha una certa pressió també per 
utilitzar les normes en perjudici dels més desfavorits. I ara me’n recordo, d’un 
exemple que ens va succeir amb això. Quan en aquest Parlament tramitàvem la Llei 
del dret a l’habitatge, on es va dir que la sobreocupació d’habitatges era una cosa –
una utilització– anòmala i que, per tant, s’havia d’aconseguir que no hi hagués 
sobreocupació d’habitatges, vam haver de posar clarament en la llei que això no 
havia de significar que quan s’observés una sobreocupació d’habitatges es pogués 
actuar en perjudici del més desfavorit, que són les persones que viuen 
amuntegades. Perquè si és així no val; és a dir, utilitzar la norma per acabar per-
judicant el més feble no val. I amb el tema del padró d’habitants em sembla que 
contínuament està apareixent aquest debat. 
 
I res més. És cert que tenim aquests projectes de llei en tràmit; en concret nosaltres 
ara estem pensant respecte a les esmenes que ens va suggerir en la Llei de 
l’Autoritat de Protecció de Dades, que els agraïm especialment i ja li comentarem 
quin és el resultat de la nostra reflexió. 
 
Moltíssimes gràcies. 
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La presidenta 
 
Moltes gràcies, senyora diputada. Ara torna a tenir la paraula la directora de 
l’agència, però abans vull... (La Sra. Batalla i Nogués demana per parlar.) Un 
moment, abans vull disculpar l’absència del Grup Parlamentari del Partit Popular, que 
només ha pogut estar en una part de la seva intervenció, però m’ha demanat que 
expressament els disculpés, perquè havien d’anar a altres obligacions 
parlamentàries. Abans de passar-li la paraula, la senyora diputada de Convergència i 
Unió, digui’m. 
 
La Sra. Batalla i Nogués 
 
Només volia fer un aclariment, ateses unes observacions que s’han fet. Bé, només 
volia aclarir, quan l’última intervenció que hi ha hagut per part de la portaveu 
d’Iniciativa, que lamento si no m’he sabut expressar millor, però no era pas per 
voluntat de no ser clars o perquè no en puguem parlar públicament; de fet, no recor-
do si el dia que vam acordar d’afegir això a la compareixença jo ho vaig explicar als 
portaveus. Simplement, s’han produït dos fets que se’ns han comunicat i que 
simplement nosaltres també comuniquem i preguntem. 
 
Un és que s’han utilitzat fons de recursos del Forcem, que sabem que han de ser per 
a formació, per pagar treballs d’assessorament de consultoria en temes de protecció 
de dades. Una cosa. I l’altra, simplement que hi ha consultores o empreses que es 
fan passar per agències oficials com si fossin delegacions de l’Agència de Protecció 
de Dades, simplement. 
 
No tenim un interès especial com a Convergència i Unió, sinó que simplement com 
que..., igual que amb nosaltres suposo que també ho deuen haver fet amb altres 
grups o a altres llocs; doncs, se’ns han comunicat aquests dos fets, i nosaltres 
preguntem si es pot fer alguna cosa al respecte o no. 
 
Res més. 
 
La presidenta 
 
Moltes gràcies. Ara sí, té la paraula la directora de l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades. 
 
La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
 
Moltes gràcies per totes les seves intervencions. Primer de tot, abans de contestar a 
cada una de les persones, als diputats que han intervingut, el que m’agradaria dir és 
que se m’ha donat l’oportunitat per alguna de les intervencions de fer referència a 
l’equip, a l’equip de l’agència catalana, és a dir, que se’ls ha saludat i de fet se’ls ha 
agraït la seva tasca. I jo voldria començar dient que certament tota aquesta tasca 
que la senyora Batalla mateixa ha dit que és tan àmplia, tan casuística, tan complexa, 
ella mateixa ho ha reconegut i tots vostès també, han fet esment d’això... El que és 
cert és que l’agència està formada per un grup de professionals que jo crec que..., 
diguéssim, bé, que estan aquí avui, potser manca algú. Però, en tot cas, dir-los que 
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l’agència funciona gràcies a ells, i jo procuro que l’agència tiri endavant i poder fer 
una tasca de direcció, però comptant molt amb el fet que és un conjunt de 
professionals als quals jo respecto i també vull agrair-los aquí avui el seu treball. 
Dit això, senyora Batalla, comencem per vostè, per la primera intervenció. Bé, 
respecte al primer tema, aquest que ha sigut l’últim de què jo he parlat i que de fet li 
preocupava, és evident que, bé, vostè ja ha vist una mica per la informació que jo he 
donat..., en el fons, clar, vostè té més informació que jo. I és cert que a nosaltres ens 
interessa molt diferenciar-nos i ser molt curosos respecte a aquest tipus d’entitats 
que es poden voler lligar a l’agència de protecció, utilitzant el marxamo de l’agència. 
Clar, evidentment, això, nosaltres ho vigilem molt. 
 
Jo el que li proposo és que, com la setmana que ve tinc una reunió de directors a 
Madrid –de directors d’agències de protecció de dades–, doncs, portar el tema, 
perquè crec que, diguéssim, ens afecta a tots. I, per tant, que portem una política 
coordinada al respecte. Jo crec que és això el millor que podem fer, perquè... Ho dic 
perquè el sector potser més afectat és el sector privat, que no és precisament el..., 
no és que no tinguem nosaltres..., però sí que no és el nostre pròpiament. Per tant, 
crec que aquest tema..., jo em comprometo a portar-ho a aquesta reunió de 
directors. 
Per altre cantó, senyora Batalla, doncs, és cert: nosaltres tenim recursos limitats; qui 
no ho té? Qui no ho té? I, a més a més, en aquests moments, què podem dir al res-
pecte? Tenim uns recursos limitats perquè inclús jo en el moment que he dit: «La 
inspecció ha pujat, doncs, un 100 per cent.» Senyors, quina por! I l’any que ve què? 
Podrem? És a dir, aquest ritme que estem portant és molt fort; podrem fer-ho? Sabem 
que tenim necessitats de recursos humans, de mitjans econòmics, i és evident que 
nosaltres en aquest sentit, que quedi clar: nosaltres en necessitem. 
Jo el que vull, en tot cas..., i també aquí hi he insistit; és que és molt important com a 
mínim en aquestes situacions delicades com actualment és que ja no només els 
ciutadans, sinó que els poders públics siguin conscients del paper, diguéssim, 
d’aquesta institució. I del paper tan important que està desenvolupant, no només per 
la feina que porti, sinó pel que implica realment. I per això també he fet referència a 
l’Estatut, que contempla dues vegades el dret i la institució, perquè crec que això 
significa, bé, que hi ha una vinculació dels poders públics important. 
I en la mesura que vostès són poders públics..., i de fet vostès són el poder públic 
més accessible per a nosaltres; per tant, per a mi és extraordinàriament important 
que vostès coneguin, s’adonin..., i quan vostè parla de la complexitat de les 
actuacions de l’agència, gràcies, senyora Batalla, perquè és cert, és molt complexa 
tota aquesta activitat. Perquè no hi ha res blanc i negre, tot és ponderació, com vostè 
mateixa ha dit; no hi ha drets absoluts, i, per tant, tot és casuística. Amb la qual cosa 
aquesta feina d’aquests professionals, intentar, en definitiva, tirar endavant tota 
aquesta institució, certament és important. 
 
Naturalment que nosaltres sabem que hi ha sectors més afectats, l’àmbit del sector 
local. El sector local és un sector molt ampli, és un sector molt fragmentat, amb 
recursos molt heterogenis, els diferents ajuntaments; tenim una quantitat d’entitats 
locals molt gran amb diferents situacions. Amb la qual cosa nosaltres el que fem és 
intentar utilitzar aquests..., no només evidentment, actuar amb les..., diguéssim, amb 
l’àrea d’inspecció, declarant infraccions si això succeeix, perquè, en tot cas, això 
també té un valor formatiu i pedagògic, però al mateix temps també utilitzar aquesta 
prevenció. 
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Per tant, sí que és cert que nosaltres busquem sectors prioritaris per poder una mica 
desenvolupar la nostra tasca. És cert que, a més a més, aquesta casuística requereix 
criteris –requereix criteris. Els criteris, evidentment, nosaltres els recollim bàsicament 
de les lleis, perquè les lleis en el fons el que fan és expressar la voluntat popular; i, 
per tant, nosaltres el que fem és recollir aquests criteris. I, evidentment, hi ha sempre 
un marge, que vostè diu: «No està reglat.» Clar, aleshores, evidentment, sempre hi 
ha un marge; que, diguéssim, la Llei de protecció de dades precisament ofereix 
aquest marge, perquè hi ha molts conceptes jurídics indeterminats i cal precisar. 
Intentem fer-ho de la millor manera. 
 
Quant als estàndards, als problemes que vostè em preguntava que podien tindre els 
estàndards... Els estàndards realment sí que són un problema, perquè com he dit hi 
ha cultures molt diferents. Però, clar, amb aquest tràfic de dades que s’ha mencionat 
internacional, lògicament intentar trobar uns principis i uns valors que siguin 
equivalents és difícil. De fet, en cada societat la privacitat depèn de la relació que 
dintre d’aquesta societat concreta tinguin l’Estat, el mercat i els ciutadans; en funció 
de quina relació tinguin, evidentment, es planteja un concepte de privacitat o un 
altre. El que passa és que com darrere d’aquest concepte de privacitat també hi ha 
un valor econòmic de les dades personals, que és important això –ja ho posaré més 
en relleu–, és evident que les transferències de dades impliquen necessitats d’uns 
estàndards. 
 
Reptes que presenten aquests estàndards? Quina és la legislació aplicable –quina 
és legislació aplicable? Perquè, evidentment, és aquí on realment hi ha un dels punts 
forts, no? Quins són els mínims que han d’haver-hi? I si hi ha mínims, aquests han de 
ser mínims del que nosaltres tenim a Europa, de la nostra directiva? És a dir, això, 
evidentment, és important, garantir el que tenim quant a sistema de garanties 
europees i al mateix temps intentar facilitar, simplificar, perquè les dades puguin 
funcionar amb unes garanties per a tots els ciutadans. 
 
Crec que en aquest sentit li he respost. 
 
A continuació, la senyora Santos. Agrair-li també aquest agraïment al personal, hi 
insisteixo. Insisteixo que aquest reconeixement que es consolida l’agència és molt 
satisfactori per a nosaltres, perquè, i torno a dir-ho, el Parlament és un poder públic i 
que el Parlament s’adoni d’aquesta tasca que desenvolupem és important per al dret 
i per a la institució, no per a nosaltres en concret, sinó per al dret i per a la institució. 
 
La tecnologia avança, els drets canvien, certament que els drets canvien, perquè el 
concepte de la privacitat que tenen molts joves –vostè ha mencionat el Facebook– 
potser no és el concepte que nosaltres tenim ara. 
 
La meva idea de totes maneres, ja li ho avanço, és que crec que, diguéssim, d’aquí 
un parell de generacions els joves sabran utilitzar..., és a dir, conduiran el cotxe de 
les xarxes socials bé, perquè ja sabran una mica les dificultats. Però hi ha unes 
generacions entremig que aquestes són les que volem conscienciar al més ràpid 
possible. Per què? Perquè es poden trobar amb problemes en el futur quan busquin 
un treball; no haig d’insistir-hi, però tothom ho sap. 
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I, de fet, encara que vostè diu: «El Facebook no deixa de ser privat...» No –no–, a 
veure, el Facebook precisament està, diguéssim..., bé, és un organisme d’aquests 
que en el fons està donant una difusió de dades a nivell internacional. Per tant, uns 
estàndards que puguin estar-hi establerts i acceptats poden influir molt en el 
Facebook. I el Facebook d’aquí cap enrere quan hi ha denúncies, demandes, i quan 
al grup d’usuaris en el fons se li està fent pressió o hi ha altres xarxes socials que 
diuen: «Té mala imatge, ens n’anem a una altra xarxa social.» 
 
Això és cert. Per tant, diguéssim, que hem de confiar –hem de confiar– que en 
aquest món virtual de totes maneres s’establiran unes certes regles i sobretot es 
conscienciaran els joves; joves que moltes vegades en principi saben més que 
nosaltres, i lamentablement moltes vegades molt més que, diguéssim..., sobretot els 
més petits, que, diguéssim, els pares, que realment també necessiten... Ara ja 
actualment les autoritats de protecció de dades ja no estan dient: «Ens adrecem a 
joves.» Perquè, primer..., perquè diem d’adolescents, però és que resulta que hi han 
pàgines web als Estats Units on ja diuen com s’ha de gestionar la utilització d’internet 
per a nens de tres anys, és a dir... I al mateix temps també ens adonem que les 
persones més grans han d’aprendre tecnologies per ajudar els seus fills a poder 
gestionar els riscos inherents. 
 
La participació o projecció internacional que podem tindre, de fet, és per conèixer tot 
el que passa amb protecció de dades. És a dir, perquè, si no coneixem tota aquesta 
problemàtica d’intercanvis internacionals, no coneixem aquest entorn, evidentment 
nosaltres no podem fer la nostra feina. És inherent; vostè ja com a experta en dret 
internacional també ho entendrà; és a dir, que aquí per existir necessites tenir 
aquesta projecció, aquest contacte amb l’exterior. 
 
Quant al tema de l’accés a la informació, jo ja he anat deixant caure aquí que és molt 
important; és molt important per contemplar de manera adequada la protecció de 
dades, que hi hagi un accés a la informació en general. I això, bé, el fet que hi hagi 
una llei –ja sé que moltes vegades s’ha comentat– no serà la solució del problema en 
definitiva, però sí que seria un primer pas. 
 
Per tant, creiem que són dos drets que es complementen, perquè tots giren quant a 
què és el que es fa visible i què és el que no es fa visible. I en el fons l’equilibri de 
poder dintre de la societat estaria més compensat, perquè, si no, l’Estat ho sap tot de 
nosaltres i nosaltres no sabem res de l’Estat, amb la qual cosa cal establir un 
equilibri. 
 
Gràcies per felicitar l’agència per la seva tasca, i transmeto aquesta felicitació als 
meus assessors. 
 
Senyora Gomà, gràcies també per considerar consolidat el model de l’agència 
catalana, sobretot la importància que ha donat a l’eix de prevenció. Per què donem 
importància a la prevenció? Perquè el dret a la protecció de dades precisament és 
un d’aquests drets que, quan s’ha vulnerat, és molt difícil la seva reparació, és molt 
difícil. 
 
I després perquè «els nostres clients» –entre cometes– són el sector públic català, i 
el que hem de fer és formar els funcionaris perquè gestionin de manera adequada 
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les dades personals del ciutadà, perquè és la manera de gaudir de la seva 
confiança; i això evidentment és imprescindible. 
 
Quant al tema referit, bé, a xarxes socials, jo crec que una mica amb el que li he dit a 
la senyora Santos més o menys ja hem respost, no?, en el sentit que és un tema que 
li preocupa. Hi insisteixo, els nens petits requereixen una ajuda potser especial. I jo 
crec que aquests manuals pràctics que l’any passat vam presentar i que estem en 
procés d’actualitzar, aquests manuals pràctics, jo crec que d’alguna manera o una 
altra arriben a les famílies a través de les AMPA, no?, amb la qual cosa també els 
pares poden dir: «Bé, a veure, què està passant?» I realment es posen una mica en 
marxa. Realment, és una de les prioritats de l’agència, perquè en aquest sentit forma 
part de la prevenció, és la difusió del dret, la prevenció, la prevenció que realment no 
es vulnerin els drets de les persones. 
 
Respecte al tema que m’ha comentat de Vic, és evident que és un tema que, 
diguéssim, jo he dit..., he fet alguna referència a això. Aquest tema evidentment 
requeria fer un estudi a fons, perquè hi ha tot un entramat normatiu; s’ha de tindre en 
compte Llei d’estrangeria, modificació el 2003, el 2009, la Llei reguladora de bases 
de règim local. I, a més a més, aleshores tot aquest entramat posar-lo en relació amb 
la Llei de protecció de dades. Amb la qual cosa potser, clar, diguéssim, no era una 
cosa tan fàcil de resoldre, sabent al mateix temps que és un tema important, que és 
un tema essencial, que realment està, com vostè ha dit, molt viu –molt viu. En tot cas, 
el dictamen a la pàgina web el pot trobar, i, en tot cas, si no, ho discutim. 
 
I, després, m’ha parlat d’una d’aquestes disposicions. Suposo que es referia, ja que 
ha parlat en algun moment del sector privat, a la recomanació aquesta que hem fet 
ara, aquesta recomanació 1/2010, sobre l’encarregat del tractament. Del que es 
tracta en definitiva és que, com hi ha dues figures, que és el responsable del fitxer o 
tractament i quan externalitza els seus serveis, posem per cas, l’Administració 
pública que externalitza algun servei, o un ajuntament, l’abastament d’aigües, o 
encara que sigui per fer les nòmines... Clar, què succeeix en aquest cas? D’acord 
amb la normativa de protecció de dades, el que hi ha d’haver és un contracte entre 
el responsable i l’encarregat del tractament, però, diguéssim, el que es fa ara és 
aclarir, jo crec com a element important, que aquesta externalització no pot anar en 
detriment dels drets de les persones. Perquè si els poders públics estan vinculats..., 
són garants de la informació personal, el fet d’externalitzar a una empresa privada, 
clar, evidentment podria afectar el dret a la protecció de dades. 
 
Amb la qual cosa el que veiem és que el responsable del fitxer segueix essent 
responsable de com es gestionen les dades; i quan realment s’ha acabat el servei, 
doncs, s’ha de determinar si es retornen les dades, si s’han de destruir de manera 
certificada... És a dir, el que fa la recomanació –i en aquest sentit ha sigut rebuda 
molt bé per molts sectors de l’Administració– és aclarir i facilitar, en definitiva, el 
compliment de la normativa. Perquè la normativa..., tenint en compte la normativa de 
contractació pública i tenint en compte que la normativa de protecció de dades amb 
el nou reglament també s’ha modificat i també ha sigut més precisa quant a la figura 
de l’encarregat del tractament. Per tant, això seria... En tot cas, nosaltres l’estem 
presentant i no.., també en aquest sentit m’ofereixo per donar-li més informació. 
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Senyora Clavell, cada vegada tindrem més feina, diu; doncs, és veritat, hi insisteixo, 
cada vegada tenim més feina i és veritat. Però, bé, de totes maneres també cada 
vegada jo crec que les preguntes, per exemple, o consultes que se’ns faran a 
l’agència moltes vegades ja no es faran perquè ja seran preguntes bàsiques que els 
ciutadans ja en tindran coneixement, de manera que potser ens convertirem en una 
institució que potser, hi confio, de fet ajudi, però no perquè..., però la cultura de pro-
tecció de dades estigui més estesa; de manera que, hi insisteixo, necessitem mitjans 
econòmics i de recursos humans, això és cert. 
 
I en aquest sentit també, ho torno a dir, m’importa, i agraeixo que aquí, en el 
Parlament, vostès, diputades, realment siguin conscients d’aquesta tasca, de la im-
portància d’aquest dret a la protecció de dades. Perquè, com vostè bé diu, és un 
dret de les persones; llavors, quan parlem de la protecció de dades, protegir les 
dades, no, protegir la persona, que és la titular de les dades, això evidentment. Per 
tant, quan vostè parla també d’aquest problema del cas de la sobreocupació, allò 
que el vulnerable no sigui afectat, francament, certament és el que estem sempre 
buscant, que la part més feble no estigui afectada. 
 
El que crec que també és important en les seves preguntes és compartir amb vostè 
la preocupació per aquesta instal·lació massiva de càmeres, de videocàmeres. I, bé, 
és veritat, no s’està..., hi ha massa expectatives respecte a aquests sistemes de 
videovigilància. Estan demostrant en molts països com vostè bé diu, a Anglaterra, 
que tampoc el benefici és..., bé, el benefici per a les empreses instal·ladores sí que 
és important, per a ells sí que és molt –molt– important, amb la qual cosa... I, a més a 
més, això si inclús a més ofereixen... «No, no només capta la imatge sinó també la 
veu.» Bé, anem a... Per tant, si captes veu també han d’informar d’això els ciutadans. 
Però, bé, el negoci és important –el negoci és important–, i dóna una certa sensació 
de seguretat bastant fictícia, de manera que en la nostra instrucció, que realment sí 
que no ha sigut rebuda amb tanta facilitat com aquesta recomanació sobre 
l’encarregat del tractament, sí que hi ha hagut resistències, perquè certament, bé..., 
resistències inicials, no? Perquè, clar, aquí el que estem en certa mesura..., és venir a 
dir: «Bé, feu una ponderació.» Una ponderació en aquest sentit que s’ha dit, una 
ponderació. I en aquest sentit incorpora aquesta memòria prèvia a la inscripció dels 
fitxers, en la qual has de, en definitiva, incloure molts elements. Per què? Perquè 
facis una reflexió de si realment cal fer aquesta instal·lació i, si cal, amb quines 
condicions l’has de fer. 
 
Molt bé. Jo no sé si m’he deixat algun aspecte. En tot cas, doncs, gràcies per les 
seves observacions, perquè a mi m’ajuden molt, m’ajuden molt perquè veig també 
quines són les seves preocupacions. I, per tant, els ho agraeixo molt. 
 
Doncs, moltes gràcies. 
 
La presidenta 
 
Moltes gràcies, directora. I agrair-li la promptitud amb què vostè sempre ha presentat 
la memòria. I, per tant, agrair-li aquesta feina que fan i desitjar que la continuïn fent 
igualment bé. 
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Res més. En aquesta sessió hem acabat els punts que estaven previstos per la 
comissió; i, si no hi ha res especial, tornarem a convocar la comissió en uns quinze 
dies. D’acord? (Pausa.) 
 
Bon dia i s’aixeca la sessió. 

 
La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del matí i onze minuts. 
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