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1. Introducció  

Aquesta memòria aplega les principals accions dutes a terme durant l’any 2011 per 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
Amb la prevalença de les tecnologies i la popularitat de les xarxes socials, la noció 
tradicional del que és públic i del que és privat ha canviat,així com les expectatives 
de privacitat. Això permet als operadors justificar i proclamar que tota la informació ha 
de ser pública i compartida. Certament que internet dóna uns instruments de 
participació sense precedents però també dóna un poder sense precedents als 
proveïdors i a les corporacions que controlen la seva infraestructura. 
 
Cal trobar un equilibri entre tecnologia, legislació, interessos dels consumidors i 
formació dels ciutadans, i hem d’actuar de manera proactiva per preservar l’entorn 
d’informació que les tecnologies han creat d’imprevistos encara poc coneguts. No 
entenem suficientment el valor de les dades personals que compartim i com això 
configurarà el futur de la societat. 
 
El que es fa i es diu a internet té un impacte directe sobre l’espai físic i el que passa 
al carrer es difon immediatament en la web, on el que es genera, torna una altre cop 
al carrer i certament, no hi ha separació entre el món físic i virtual. Tot és realitat, 
només expressada i gestionada amb mecanismes diferents. 
 
En el món físic, tot és privat per defecte i si volem que sigui públic hem d’actuar, ja 
sigui publicant o aixecant la veu. En canvi, en l’entorn virtual, tot és públic per defecte 
i si volem que sigui privat hem d’actuar, configurar l’opció més garantista, i en tot cas, 
pensar-ho bé abans de publicar informació personal. 
 
Les innovacions tecnològiques permeten una fàcil acumulació d’informació que fa 
més difícil oblidar que recordar. De fet, la tendència natural de la humanitat a oblidar 
ha girat cap a una absoluta capacitat de recordar en l’entorn virtual. I així, qualsevol 
petit error oblidat pel pas del temps ara es manté i pot condicionar excessivament el 
nostre present. 
 
És per això que, al llarg de l’any 2011, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha 
continuat desenvolupant, d’una manera especial, el model que ha de permetre 
garantir aquest dret de manera preventiva, a través de la seva difusió i incorporant la 
prevenció en el moment del disseny de les politiques públiques. 
 
L’any 2011 hem constatat, en termes generals, un considerable augment en les 
activitats de l’Autoritat. Respecte de la funció d’assessorament jurídic que porta a 
terme l’Assessoria Jurídica s’ha produït un increment significatiu derivat de 
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l’increment de l’activitat d’altres àrees i del nombre de recursos administratius i 
recursos contenciosos administratius. La seva activitat també inclou, entre d’altres 
activitats, la d’emetre informes sobre les disposicions normatives que tenen 
incidència en matèria de protecció de dades personals, participar en l’emissió de 
dictàmens sobre les consultes trameses per les entitats que formen part de l’àmbit de 
competència de l’APDCAT, elaborar estudis, i aquest any 2011 ha assumit 
l’elaboració del Butlletí d’Actualitat Jurídica, on es recull informació d’actualitat en 
matèria de protecció de dades, tant pel que fa a nova normativa, com decisions 
judicials i altres documents que puguin resultar d’interès (disponible a la web de 
l’APDCAT).  
 
Aquest any s’han elaborat trenta-quatre informes sobre disposicions de caràcter 
general, la gran majoria procedents de la Generalitat de Catalunya i en menor mesura 
dels ens locals. Segons el tipus de disposicions informades, la meitat han estat ordres 
de creació, modificació o supressió de fitxers que contenen dades de caràcter 
personal. 
 
Pel que fa a les consultes resoltes (els dictàmens es recullen en els annexos de la 
memòria) i que es formulen a l’Autoritat per plantejar casos concrets, s’observa que 
les formulades pels ens locals són quasi la meitat (49%) i les de la Generalitat un 
12%, amb un petit augment de les consultes provinents dels consorcis i de les 
universitats. Aquestes consultes es refereixen a l’exercici del dret d’accés a la 
informació, a la comunicació o la cessió de dades personals, al tractament de dades 
de salut o de dades relatives als treballadors, a l’àmbit d’actuació de l’Autoritat, a la 
difusió d’informació personal i a la videovigilància, entre altres. 
 
Respecte dels recursos administratius (vint-i-cinc), setze s’han desestimat, un s’ha 
arxivat i vuit han estat inadmesos, majoritàriament per manca de legitimació de la 
persona denunciant per interposar recurs administratiu. 
 
Han augmentat els informes respecte a la creació de fitxers de videovigilància i és 
rellevant destacar, en aquest àmbit i des de la vessant preventiva, que la Instrucció 
que va elaborar l’Autoritat al 2009 i que preveu que s’elabori prèviament a la creació 
del fitxer una memòria amb justificació i descripció del sistema que es vol instal·lar, 
ha ajudat a realitzar una valoració prèvia de la idoneïtat de la mesura. A banda d’això, 
aquest any cal destacar, entre d’altres, atesa la importància dels àmbits objecte de 
regulació, el Projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 
22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. En aquest supòsit es va recordar 
que cal analitzar els fluxos informatius que es generen i les finalitats a assolir, per tal 
de determinar la pertinença de crear nous fitxers de dades personals. Respecte  a la 
possibilitat de consultar les dades dels registres, en relació amb la difusió de dades a 
través d’internet, l’Autoritat ha recordat que cal tenir en compte la proporcionalitat del 
tractament, aspecte que recull la Recomanació 1/2008, sobre la difusió d’informació 
que contingui dades de caràcter personal a través d’internet. També, aquesta 
voluntat preventiva es reflecteix en els informes quan es recorda que cal realitzar 
l’avaluació de l’impacte de la utilització de mitjans electrònics sobre la privacitat 
prèviament a la implantació dels serveis pel que fa a la tramitació del procediment 
electrònicament. 
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Així, s’han informat disposicions relatives a la implantació de l’administració 
electrònica i l’aplicació de la normativa sobre simplificació de tràmits administratius 
en la regulació de diferents registres administratius, com el Decret 106/2008 de 6 de 
maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per 
facilitar l’activitat econòmica. 
 
Els informes emesos referits a disposicions de creació, modificació i supressió de 
fitxers que contenen dades personals és una de les activitats de l’Assessoria Jurídica 
que ha permès constatar de manera reiterada l’existència de mancances en relació 
amb la procedència de les dades personals, el procediment de recollida, i la 
informació sobre el sistema de tractament que s’utilitza. Tot això ha demostrat la 
conveniència de dotar d’eines a les institucions per tal de complir amb l’obligació 
establerta a l’article 20 de l’LOPD, per la qual cosa es va elaborar la Recomanació 
1/2011 relativa a la inscripció de fitxers per tal de servir de suports a les entitats en 
l’elaboració de les disposicions generals.  
 
En efecte, l’Administració recull moltes dades personals perquè les necessita per 
complir les seves obligacions i donar els serveis que li demanen. Per evitar un ús 
arbitrari d’aquestes dades s’estableix un conjunt d’obligacions regulades en la Llei 
orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Algunes obligacions serien, a 
tall d’exemple, facilitar el dret d’informació, obtenir el consentiment, si escau, legitimar 
les cessions de dades, i implantar les mesures que corresponguin. Una d’aquestes 
obligacions, en el cas dels responsables de fitxers de titularitat pública, consisteix en 
la creació d’un fitxer de dades personals abans de començar el tractament de les 
dades. Aquesta creació o, si fos el cas, la modificació o supressió de fitxers, es fa 
mitjançant una disposició de caràcter general.  
 
Regular de manera clara i detallada els tractaments de dades que es porten a terme 
per part de les administracions públiques implica donar una major transparència, 
seguretat i confiança als ciutadans, ja que la informació es transmetrà de manera molt 
més comprensible per a ells. 
 
Això requereix una tasca prèvia d’anàlisi del tractament que es vol portar a terme en 
tots els seus aspectes, entre d’altres, qui serà el responsable d’aquell fitxer, com es 
recolliran les dades personals, d’on s’obtindran aquestes dades, quines dades en 
concret volem recollir, per a quines finalitats i usos o quines mesures de seguretat 
hem d’aplicar. Per tant, en el moment de l’elaboració de la disposició ja podem fer 
una primera valoració global del tractament de les dades i, per tant, una anàlisi de 
quins punts poden ser més conflictius, és a dir, podem preveure possibles riscos per 
al dret i posar per endavant les mesures protectores que correspongui.  
 
En l’esmentada Recomanació, es recullen un seguit de qüestions detectades a partir 
de l’experiència d’aquesta Autoritat en l’exercici d’aquestes funcions, i  s’ofereixen 
recomanacions i exemples per tal de facilitar la tasca de redacció d’aquestes 
disposicions. 
 
A finals d’any l’Autoritat va participar en una reunió de treball de la ponència que està 
redactant la Proposició de llei de transparència de Catalunya, on va insistir en el fet 
que calia delimitar uns principis per a les polítiques públiques de gestió de la 
circulació de la informació, en una llei catalana de la transparència, i que aquests 
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principis siguin coherents amb la regulació existent en l’àmbit del dret a la protecció 
de dades. Fa ja més de trenta anys que les legislacions de molts països van superar 
la idea tradicional d’una privacitat i un accés a la informació com dos drets que 
s’entorpien l’un a l’altre. S’han interpretat de manera coherent i tenen el mateix 
objectiu, defensar una societat democràtica que respecti els drets i llibertats 
fonamentals. L’existència d’una política pública coherent a Catalunya permetrà una 
anàlisi integradora afavorint una adequada interpretació en el moment de realitzar la 
ponderació dels interessos en joc en el cas concret que es presenti.  
 
La protecció de dades no és més que una part d’un sistema que estableix amb 
claredat quina informació es facilitarà i amb quins límits. Al llarg dels anys, els poders 
públics han acumulat molta informació sent de gran utilitat per fer estadístiques, per 
crear infraestructures, per desenvolupar polítiques públiques en l’àmbit de salut, de 
l’educació, etc. Però un dels problemes ha estat com delimitar la fiabilitat de les 
dades acumulades, la qualitat de les dades.  
 
El problema en últim terme es concentra, finalment, en determinar sota quines 
condicions pot donar-se informació i a qui. per tant, com es relacionen els dos drets: 
el dret a la privacitat i el dret d’accés a la informació pública. 
 
Una transparència o accés a la informació pública no és tant un repte a la privacitat 
com un element necessari en el procés d’equilibrar els interessos públics amb les 
necessitats del ciutadà, amb la finalitat de generar una definició útil i satisfactòria del 
propi dret a la protecció de dades personals.   
 
També, des de la vessant preventiva, el servei de consultoria de l’Àrea del Registre 
de Proteccio de Dades que s’adreça als responsables dels fitxers i els tractaments i 
als encarregats del tractament dels fitxers ofereix suport per adequar les seves 
institucions a la normativa de protecció de dades personals. Es pot demanar suport 
tant en el moment d’iniciar un nou projecte que afecti l’àmbit de protecció de dades 
com en qualsevol moment del procés i el servei es perllonga al llarg del procés 
d’adequació, en funció de les necessitats de l’entitat i del tipus de consulta que es 
plantegi. Pot ser respecte al procediment de notificació de fitxers, identificant els 
tractaments, o respecte als nivells de mesures de seguretat a implantar. En aquest 
àmbit, les activitats han augmentat en un 22% respecte de l’any anterior. Es varen 
tractar qüestions com 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, 
els tractaments de dades sensibles, etc. Així, s’han resolt qüestions referides a la 
identificació de les entitats responsables dels fitxers, la delimitació entre fitxers de 
titularitat privada i fitxers de titularitat pública i s’han revisat nombroses propostes de 
disposicions de caràcter general de creació, modificació i supressió de fitxers. 
 
Cal destacar el nombre de consultes derivades de les reestructuracions dels 
Departaments de la Generalitat i la modificació conseqüent dels responsables dels 
fitxers.  
 
Quant a les actuacions d’investigació portades a terme per part de l’Àrea d’Inspecció 
podem diferenciar el procediment sancionador que s’inicia en la majoria de casos a 
partir de la presentació d’una denúncia i la instrucció i proposta de resolució dels 
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procediments de tutela dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que 
s’inicien sempre arran de les reclamacions presentades per les persones afectades. 
Totes les resolucions es publiquen a la web de l’APDCAT. Durant l’any 2011, es va  
modificar el règim sancionador previst a l’LOPD i això ha suposat una revisió de les 
actuacions d’investigació obertes i dels procediments sancionadors en tràmit, ja que 
era obligada l’aplicació retroactiva si la nova regulació afavoria els interessos dels 
presumptes infractors. 
 
S’ha produït un increment important en el nombre de denúncies i reclamacions amb 
un augment percentual de gairebé el 37%, que atribuïm a un millor coneixement de la 
ciutadania del dret a la protecció de dades i la consolidació de l’Autoritat com a 
institució de referència en la defensa del dret a Catalunya. També cal posar de 
manifest que la proliferació de l’ús d’internet  ha donat lloc a força denúncies, igual 
que ja va succeir l’any 2010.  
 
La major part de les entitats investigades són ajuntaments i entitats vinculades a 
aquests ens locals, i, en menor mesura, departaments de la Generalitat i entitats 
vinculades. Però també hi ha entitats de dret privat, atesa la tendència de les 
administracions publiques a l’externalització de serveis. 
 
Pel que fa als procediments sancionadors resolts, l’entorn més afectat és el de les 
càmeres de videovigilància per vulneració dels principis de proporcionalitat i de 
finalitat. Altres infraccions destacades han estat la manca de creació del fitxer de 
titularitat pública i la vulneració del dret d’informació. 
  
En relació amb l’activitat del Registre de Protecció de Dades de Catalunya i atenent a 
l’activitat dels responsables de fitxers, el nombre de notificacions de fitxers de 
creació, modificació o supressió de dades, tant de titularitat pública com de titularitat 
privada, ha estat de set mil cent vint-i-quatre front a dos mil cent setanta-vuit en el 
2010, la qual cosa representa un increment del 227%, tot i que cal posar de manifest 
que un tant per cent molt elevat de notificacions corresponen al Departament 
d’Ensenyament. Tot i aquest fet, si no es comptabilitzen aquestes, l’increment seria 
del 16,3%, en relació amb l’any anterior. Si ens referim a l’estat de les inscripcions, 
l’increment és d’un 120% respecte les de l’any anterior. 
 
Amb referència al servei d’atenció al públic, hem de constatar que s’han rebut tres mil 
vuit-centes noranta-quatre consultes, suposant això un augment del 17% respecte de 
l’any anterior, molt probablement derivat d’un major coneixement del dret i de la 
institució que vetlla perquè aquest dret es respecti. 
 
Al marge de les consultes, essencialment telefòniques, sobre els requisits exigits per 
la normativa, les relatives a la inscripció de fitxers i l’exercici dels drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, 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. 
 
També per satisfer les demandes d’informació i difondre una cultura i un coneixement 
del dret, l’APDCAT té un portal on es remarca la informació que es considera 
rellevant, les eines, els formularis i els recursos per facilitar l’acompliment de les 
obligacions dels responsables. El portal de l’APDCAT ha registrat una mitjana de 
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trenta mil quatre-centes trenta-nou visites al mes. Els documents del portal més 
descarregats són els materials de privacitat per a joves. 
 
Un aspecte on l’Autoritat ha incidit de manera molt directa en totes les seves 
actuacions és la difusió del dret respecte dels nens i joves, per tal d’enfortir la seva 
consciència respecte del que fan quan utilitzen internet i les xarxes socials. De la 
visibilitat permanent del que pengen i de l’impacte d’aquesta informació en el seu 
futur. 
 
Els menors es preocupen de la seva privacitat encara que no vulguin renunciar a la 
seva vida social. No són suficientment conscients que els risc per a la privacitat no és 
tant la informació que es comparteix com el que es pot deduir o interpretar d’algú 
basat en les seves relacions socials i actuacions diàries. Davant d’aquestes 
innovacions tecnològiques, les autoritats de protecció de dades han de seguir sent 
vigilants de la privadesa i promoure que aquestes innovacions siguin analitzades de 
manera sistemàtica per mesurar si compleixen amb el dret fonamental dels ciutadans, 
a la protecció de les seves dades personals. 
 
Aquestes són preocupacions que comparteixen totes les autoritats de protecció de 
dades d’arreu del món i en aquest sentit, hi ha previsions en la futura normativa 
europea i en general, una gran cooperació en la protecció dels menors. 
 
A més, les autoritats de protecció de dades estem coordinades no només en aquest 
àmbit sinó en diferents projectes, com el de la protecció de dades en els estats 
plurinacionals o compostos on hi ha més d’una autoritat. Aquest projecte el va iniciar 
fa cinc anys l’APDCAT i ha celebrat les seves reunions a Barcelona, Berlín, Montreal i 
Zurich. 
 
La coordinació de les agències dins l’Estat espanyol també s’ha reforçat. Es 
reuneixen regularment grups de treball de les diferents àrees, secretaries generals, 
assessories jurídiques, àrees d’inspecció i registre. L’Autoritat catalana coordina el 
grup de treball d’assessories jurídiques per la peculiaritat competencial estatutària en 
aquesta matèria. Aquesta coordinació és important davant les modificacions fetes a la 
normativa espanyola i les previstes a nivell europeu, així com pels efectes de les 
sentències del Tribunal de Justícia de la UE.  
 
Un dels canvis més rellevants introduïts a l’LOPD ha estat la regulació de la figura de 
l’advertència com una mesura per tal que, amb caràcter excepcional, sempre que es 
tracti d’infraccions lleus o greus i que amb anterioritat l’infractor no hagués estat 
sancionat o advertit, i hi hagi una concurrència significativa dels criteris d’atenuació 
previstos, en lloc d’imposar-se una sanció econòmica, pel que fa als tractaments 
privats, es faci una advertència al subjecte responsable per tal que adopti les 
mesures correctores. 
 
També, es realitzen conjuntament amb altres autoritats de protecció de dades 
jornades i seminaris, de les quals se’n poden destacar dues referides a la privacitat i 
la seguretat, on s’ha reflexionat respecte de com integrar la privacitat en la seguretat, 
com garantir que qualsevol mesura de seguretat pública compleixi amb la protecció 
de dades, el nou paradigma mundial de la inseguretat on el dret a ser informat sobre 
el que es fa amb les dades personals es limita quan s’afecta la seguretat pública i la 
persecució dels delictes. En particular, cal reflexionar respecte de les necessitats de 
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la seguretat en el context de la cibersocietat per tal de preservar els valors i principis 
del estat de dret, les llibertats civils i drets dels ciutadans que s’han consolidat al llarg 
del temps. Estem en un entorn on no hi ha fronteres ni població clarament definides ni 
hi ha regles clares de cibercoexistència, hem d’afrontar un espai de “bits” que ha de 
ser pensat com la propera societat mundial de la informació, on les normes no seran 
locals i on cal una col·laboració i un apropament global al problema i a les solucions i 
alternatives menys lesives per als ciutadans i on les mesures siguin proporcionals als 
riscos que han de ser identificats prèviament. 
 
Com a autoritat acreditada, l’APDCAT ha participat en la Conferència Internacional de 
Protecció de Dades que aquest any 2011 ha acollit vuitanta autoritats de control 
d’arreu del món. S’ha abordat la interoperabilitat, els reptes de les grans bases de 
dades, les dificultats d’un consentiment explícit i informat, la vulnerabilitat dels joves, 
l’evolució de la tecnologia condicionant el comportament del ciutadà, el dret a la 
informació i a la llibertat d’expressió, internet i els motors de cerca, i si calia un dret a 
l’oblit o un replantejament dels principis existents. Una de les preocupacions de les 
autoritats ha estat la urgència d’una harmonització legal, nous marcs reguladors, 
estàndards, evitar la fragmentació legal i enfortir la flexibilitat però al mateix temps es 
va defensar no baixar el nivell de protecció de la directiva europea, estendre’l i 
potenciar els coordinadors de protecció de dades o data protection officer (delegats 
de protecció de dades), la privacitat dissenyada a l’inici dels procediments, millors 
pràctiques, actuar localment pensant globalment front potents proveïdors d’internet, 
tecnologies i mercat.  
 
La prevenció en relació amb la salvaguarda del dret a la protecció de dades de 
caràcter personal ha estat un dels eixos principals en el procés de maduració de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, com a institució independent encarregada 
de vetllar perquè es respecti aquest dret. 
 
Hem dedicat esforços a la recerca d’eines per fer realitat un model català de 
protecció de dades, basat en un enfocament preventiu. Així, un dels trets fonamentals 
del caràcter d’aquesta institució és la voluntat de ser proactius i avançar-nos als 
reptes que suposa el paradigma de la societat de la informació i el coneixement i la 
convivència, no sempre fàcil, entre l’evolució de les tecnologies de la informació i el 
respecte a la privacitat. 
 
La Llei que crea l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades incorpora ex novo la 
regulació dels plans d’auditoria, una actuació iniciada tímidament però amb 
convicció, que s’ha anat reforçant tant per la bona resposta de les entitats auditades 
com per l’impacte real i mesurable d’aquesta actuació. I, en última instància, pel 
suport definitiu que suposa la decisió del Parlament de Catalunya d’incorporar aquest 
instrument, en forma de sistema de control preventiu, en el context del dret 
fonamental a la protecció de dades de caràcter personal de les ciutadanes i els 
ciutadans de Catalunya. 
 
No es tracta merament d’un element més d’una metodologia de treball sinó que el dia 
a dia ens ha confirmat la importància que té el fet que una persona específica tingui 
assignada una funció relacionada directament amb la protecció de dades personals 
en una institució. Tenim la certesa que resulta una peça clau per gestionar eficaçment 
el compliment proactiu de les obligacions i els deures relacionats amb els 
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tractaments de dades personals, i ho connectem directament amb la figura del 
delegat de protecció de dades que, d’acord amb les característiques pròpies de 
cada entitat, sens dubte ha d’existir. 
 
Important esmentar, també,que gràcies a aquesta actuació, moltes entitats han 
descobert quin és el paper de l’APDCAT i han pogut disposar d’un canal d’accés 
directe als professionals i serveis de l’Autoritat, més enllà de les funcions pròpies 
d’una autoritat de control de protecció de dades. Però també ha estat molt útil per a la 
mateixa Autoritat, ja que ens ha permès conèixer més i millor les entitats sota el nostre 
àmbit de competències. 
 
Per acabar aquesta introducció, voldria fer esment de la Proposta de reglament 
europeu que ha estat publicada a principis de 2012. Actualment s’està realitzant una 
profunda anàlisi de la situació del dret a la protecció de dades personals i quin ha de 
ser el nou enfocament que s’ha de donar, que en tot cas ha de passar per tenir en 
compte la ràpida evolució de les tecnologies i la globalització del nostre medi.  
 
Aquests treballs coincideixen de ple amb el camí ja iniciat fa uns anys per l’APDCAT, 
la introducció d’un model basat en la prevenció. Intentar minimitzar els riscos per a la 
privacitat fent una revisió prèvia dels tractaments de dades i determinant els punts 
crítics. Conceptes com privacitat dissenyada, guies d’avaluació d’impacte...., són 
conceptes que han de ser cada vegada més presents en el tractament de les dades 
personals i que s’han d’anar incorporant a qualsevol evolució de les tècniques de 
tractaments de informació, entesa en el seu sentit més ample. 
 
Tot això, ha d’anar acompanyat d’elements de transparència, és a dir, eines que 
permetin a les persones conèixer de manera senzilla i clara què es fa amb les seves 
dades personals, no només s’ha de ser transparent respecte dels tractaments 
principals sinó que caldria facilitar informació de les possibilitats de tractament que 
incorporen les tecnologies emprades per les entitats, tant públiques com privades, 
que gestionen la nostra informació.  
 
El contingut essencial del dret a la protecció de dades que no és altre que la 
possibilitat de controlar el que els altres fan amb les meves dades personals i, per 
tant, cal reforçar la informació transparent.  
 
I dins d’aquest marc, sorgeix també el principi de responsabilitat (accountability) que, 
tot i no ser nou, ara pren nova força. Aquest és un terme anglosaxó que té difícil 
traducció, aquí s’ha traduït com “rendir comptes”. De fet podríem dir que el que 
estableix és l’existència d’entitats responsables (diligents) en el tractament de les 
dades personals. Aquest principi comporta l’establiment de mesures adequades i 
eficaces per tal de garantir l’eficàcia dels principis materials de protecció de dades i 
la necessitat de poder demostrar, si s’és requerit, que s’han adoptat aquestes 
mesures. 
 
Aquest principi, encaixa perfectament amb un model preventiu, ja que alguns dels 
exemples que s’han posat de mesures adequades són els coordinadors de protecció 
de dades, la realització d’avaluacions d’impacte i formació del personal. Així, per 
acabar tornem al principi, la millor manera de protegir el dret és no vulnerar-lo i això 
només es pot realitzar (si més no minimitzar els riscos de vulneració) a través de 
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l’establiment de mecanismes que ajudin a determinar per endavant els punts de risc 
dels tractaments de dades personals. 
 
Una memòria no pot ser exhaustiva, ni és suficient per mesurar l’activitat de la 
institució que la produeix, no obstant això m’agradaria esmentar en el 2011, la 
signatura de convenis amb col·legis professionals i amb l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, així com també un acord marc de col·laboració amb la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), l’organització de la III Jornada sobre protecció de dades i 
seguretat a internet entre els menors, la nostra participació al Saló de l’Ensenyament i 
al Saló de la Infància i la Joventut a Manresa. Volem donar instruments perquè tots els 
ciutadans i en especial els joves, puguin assegurar el seu dret en línia.  
 
Cal dir, finalment, que totes aquestes actuacions, i moltes altres que no és possible 
ressenyar amb detall en aquesta memòria que presentem, són reflex del treball 
il·lusionat i professional de moltes persones que confien que, amb el seu esforç, 
poden contribuir d’alguna manera a difondre el dret a la protecció de dades 
personals. 
 
 
Esther Mitjans Perelló  
Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
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2. L’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades 

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (d’ara endavant, APDCAT), segons el que 
estableix l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, 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 té la seu a l’adreça següent: 
 

 
Llacuna, 166, 7a 
08018 Barcelona 
Tel. 935 527 800 
Fax 935 527 830 
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, 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 independència 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. 
 
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. 
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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. 
 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. 
 
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: 
 
President: sr. Josep Amat i Girbau 
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El Sr. Amat i Girbau és vocal en representació de l’Institut d’Estudis Catalans i ocupa 
la Presidència des de la sessió del 7 de juny. amb anterioritat, la Presidència va 
ocupar-la el Sr. Josep Cruanyes i Tor. 
 
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: 
 
En la sessió de 22 de març:  
 

 Sra. Maria Teresa Aragonés i Perales 
 Sr. Josep Cruanyes i Tor 
 Sr. Joan Guanyabens i Calvet 

 
En les altres sessions, per l'Acord GOV/93/2011, de 31 de maig: 
 

 Sr. Joan Bassas i Mariné 
 Sr. Joan Guanyabens i Calvet 
 Sr. Àlex Pèlach i Pàniker 

 
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 pel Consell 
Interuniversitari de Catalunya: 
 

 Sra. Anna Sánchez i Urrutia 
 
Persona experta en informàtica, proposada pel Consell Interuniversitari de Catalunya: 
 

 Sr. Remo Suppi i Boldrito 
 
Vocal en representació dels consumidors i usuaris, proposat per les organitzacions 
de consumidors més representatives: 
 

 Sra. Montserrat Torrent i Robledo 
 
El director de l’Institut d’Estadística de Catalunya: 
 

 Sr. Frederic Udina i Abelló 
 
Cal tenir en compte que els membres esmentats van ser designats -amb les 
excepcions assenyalades- d'acord amb les previsions de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, 
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de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, diferents de les que fa la Llei 32/2010, 
de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
La presència de la Direcció de l’Institut d’Estadística de Catalunya, la recullen tant 
una llei com l’altra. 

 

2.3. Organigrama i plantilla de personal 
 
 
Estructura 
 
En el capítol V de l’Estatut de l’APDCAT, s’estableix la seva 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. Així, 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 
     Isabel Travesset Clavaux 
      

     
Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la 
Informació 

     Ramon Martín Miralles López 
      
 
 
 
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. 
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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 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 l’Estat, ha mantingut dues reunions: una 
presencial, celebrada a la seu de l’APDCAT el 28 de febrer, i una per 
videoconferència el 29 de juny.  
 
En el transcurs d’aquestes reunions s’han tractat diverses qüestions. D’entre elles cal 
destacar les referides a l’elaboració de materials informatius i formatius per a nens i 
joves i a promoure la introducció del dret fonamental a la protecció de dades de 
caràcter personal en els plans d’estudi. Concretament, s’ha treballat en l’adaptació i 
edició del recurs Sign up, log in opt out Protecting your privacy & controlling your 
data, de l’Oficina del Comissionat per a la Protecció de Dades d’Irlanda. 
 
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, i 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.  
 
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 a 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 
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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 
 
A l’Àrea del Registre de Protecció de Dades li correspon l’exercici d’aquelles funcions 
encaminades a la inscripció de fitxers, tractaments, codis tipus i autoritzacions de 
tractaments de dades de caràcter personal de persones o entitats que formin part de 
l’àmbit competencial de l’APDCAT. 
 
D’una banda, i d’acord amb allò que preveu l’article 19 de l’Estatut de l’APDCAT, ha 
d’instruir els expedients d’inscripció de creació de fitxers, tractaments, codis tipus i 
autoritzacions de tractaments de dades de caràcter personal, com també els de 
modificació, rectificació i cancel·lació del contingut d’assentaments. A més, expedeix 
certificats dels assentaments, rectifica d’ofici els errors materials i dóna publicitat, 
anualment, dels fitxers notificats i inscrits.  
 
D’una altra, des de l’Àrea del Registre de Protecció de Dades s’ofereix el servei de 
consultoria que té per objectiu donar suport a totes les entitats que ho sol·licitin, 
especialment,  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. 
 
Així mateix, des de l’Àrea es representa el Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya dins del grup de Registres de Protecció de Dades, que integra els de les 
agències autonòmiques i el de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i es 
coordina i supervisa l’execució de les accions derivades dels acords adoptats, en 
l’àmbit de l’APDCAT. 
 
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, als projectes i les 
iniciatives de l’APDCAT, 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, perquè es pugui 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. 
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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 dur a terme actuacions de tipus tecnològic que impliquen la implantació 
d’infraestructures i sistemes d’ús intern. Aquest conjunt d’actuacions s’engloba 
en un pla d’actuació 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 han de ser analitzades i valorades, 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. 

 
Plantilla de personal  
 

PLANTILLA DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES 

  TITULACIÓ   

  A B C D TOTAL 

Alts càrrecs 1 ─ ─ ─ 1 

Personal funcionari 19 ─ 4 ─ 23 

Personal laboral 8 1 2 1 12 

Total 28 1 6 1 36 

 

2.4. Recursos econòmics 
 
PRESSUPOST DE L’AUTORITAT  CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2011 

CAPÍTOL 
 

PRESSUPOSTAT

Capítol I 2.180.260,39

Capítol II 851.080,21

Capítol IV 51.000,00

Capítol VI 101.000,00

Total  3.183.340,60
Imports expressats en euros  
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3. Memòria d’actuacions 

3.1. Consell Assessor de Protecció de Dades  
 
 
El Consell Assessor s’ha reunit en quatre ocasions al llarg de l’any 2011; en concret, 
en quatre sessions ordinàries, realitzades el 22 de març, el 7 de juny, el 13 de 
setembre i el 13 de desembre.   
 
A continuació es recullen els acords adoptats a les sessions esmentades i es 
resumeixen els continguts més destacables de les consideracions fetes en les 
sessions.  
 
Sessió ordinària, celebrada el 22 de març 
 
En aquesta sessió es va tractar sobre diferents qüestions de les quals en destaca la 
presentació de la Memòria d’activitats de l’APDCAT de l’any 2010 i l’Avantprojecte de 
Pressupost per al 2011. 
 
Pel que fa a la presentació de la Memòria de l’any 2010, es va donar especial relleu a 
l’increment de l’activitat de les diferents àrees de l’APDCAT i a la potenciació de la 
informació que s’hi inclou a través de gràfics i estadístiques que reflecteixen aquesta 
evolució. 
 
Quant a l’avantprojecte de pressupost, en va destacar que aquest incorporava una 
reducció d’un 6%, d’acord amb els criteris establerts pel Govern de la Generalitat, la 
qual cosa comportava necessàriament la reducció d’algunes actuacions que es 
venien duent a terme. 
 
D’altra banda, la directora també informà sobre les darreres actuacions dutes a terme 
per l’APDCAT, en especial alguns dels actes desenvolupats en relació amb 
l’aprofundiment i la difusió de la figura del “data protection officer” o coordinador de 
protecció de dades. 
 
Sessió ordinària, celebrada el 7 de juny 
 
En aquesta sessió, la directora de l’APDCAT, juntament amb el secretari general, van 
informar el Consell sobre la reducció addicional que s’havia hagut de realitzar en 
l’Avantprojecte de Pressupost debatut i aprovat pel Consell Assessor en l’anterior 
reunió, com a conseqüència dels criteris transmesos a l’APDCAT pel Departament de 
Governació i Relacions Institucionals. La reducció que ara arribava fins al 16%, 
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comportava, a més, haver de reduir despeses de capítol 1, relatives al personal, per 
la qual cosa es va haver d’optar pels ajustos que afectessin d’una forma menor 
l’activitat de l’APDCAT. 
 
En aquesta mateixa sessió, i a banda de la informació facilitada per la directora sobre 
les darreres actuacions dutes a terme per l’APDCAT, es va tractar de la problemàtica 
suscitada com a conseqüència de la modificació de l’estructura pressupostària de la 
Generalitat prevista al projecte de pressupost, que comporta que l’APDCAT hagi 
deixat d’estar entre els òrgans superiors i hagi passat a estar inclosa, a efectes 
pressupostaris, dins el Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
Aspecte aquest que, a parer del Consell, potser caldria reconsiderar, per la qual cosa 
s’encarrega a l’Assessoria Jurídica de l’APDCAT l’elaboració d’un informe jurídic 
sobre aquesta qüestió. 
 
 Sessió ordinària, celebrada el 13 de setembre 
 
En aquesta sessió ordinària, a la vista de l’informe jurídic elaborat per l’Assessoria 
Jurídica sobre la modificació de l’estructura pressupostària de la Generalitat prevista 
al projecte de pressupost, que comporta que l’APDCAT hagi deixat d’estar entre els 
òrgans superiors i hagi passat a estar inclosa, a efectes pressupostaris, dins el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, s’acorda dur a terme les 
actuacions necessàries per tal que, respectant els criteris de reducció de despesa 
que el Govern pugui establir, l’estructura pressupostària reflecteixi la naturalesa de 
l’APDCAT. 
 
Sessió ordinària, celebrada el 13 de desembre 
 
En aquesta sessió es va tractar sobre l’Avantprojecte de pressupost per a l’any 2012, 
amb especial èmfasi en les noves mesures de reducció de despesa, que han 
comportat una reducció addicional del 10% respecte al pressupost de l’exercici 
anterior.  
 
D’altra banda, la directora va avançar en aquesta sessió les línies generals de la 
memòria de l’any 2011, analitzant l’evolució i les principals actuacions dutes a terme. 
 

 

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 normatives que tenen 
incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, participa en 
l’emissió de dictàmens sobre les consultes trameses per 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 
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l’APDCAT, elabora les propostes de resolució dels recursos administratius i assumeix 
les funcions de representació i defensa davant els jutjats i els tribunals. 
 
D’altra banda, l’Assessoria Jurídica també s’ha fet càrrec, durant aquest any 2011, de 
l’elaboració del Butlletí d’Actualitat Jurídica, on es recull informació d’actualitat en 
matèria de protecció de dades, tant pel que fa a nova normativa, com decisions 
judicials i altres documents que puguin resultar d’interès. Aquest butlletí està 
disponible al web de l’APDCAT (http://www.apd.cat). 
 

 
Una anàlisi estrictament quantitativa d’aquestes dades permet observar que si bé ha 
disminuït el nombre de consultes que donen lloc a l’elaboració d’un dictamen i també 
els informes sobre disposicions, ha augmentat significativament l’activitat interna 
d’assessorament, vinculada a l’increment de l’activitat en altres àrees de l’APDCAT. 
Aquesta activitat inclou tant l’assessorament jurídic en la tramitació dels expedients 
de l’Àrea d’Inspecció, com l’elaboració d’informes sol·licitats per la resta d’àrees de 
l’APDCAT. També ha augmentat de forma significativa tant el nombre de recursos 
administratius, com el de recursos contenciosos administratius com a conseqüència, 
fonamentalment, de l’increment de l’activitat de l’Àrea d’Inspecció i, especialment, per 
l’increment de les resolucions que han comportat la imposició d’una sanció 
econòmica. 

http://www.apd.cat/�
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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 l’elaboració de 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 amb incidència en 
matèria de 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 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’APDCAT 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 2011, s’han elaborat un total de trenta-quatre 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 2011 
Projecte de disposició general per la qual s’aprova la creació d’un fitxer de dades de 
caràcter personal de la Diputació de Lleida 
Projecte d’Ordre de creació de fitxers de dades de caràcter personal gestionats per 
Ports de la Generalitat 
Projecte d'Ordre per la qual s'aprova la creació dels fitxers de dades de caràcter 
personal de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 
Projecte de Resolució de creació de fitxers de dades de caràcter personal del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Lleida 
Avantprojecte de Llei de mesures fiscals i financeres per al 2011 

http://www.apd.cat/�


  
 
27

Projecte de Decret de modificació del Decret 129/2010, de 21 de setembre, pel qual 
s'aprova el Reglament del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya 
Projecte d’Ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter 
personal de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya   
Sistema de videovigilància de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
ubicat a Molins de Rei 
Projecte d’Ordre per la qual es regula la Comissió Tècnica en matèria de 
Documentació Clínica 
Projecte d'Ordre per la qual s'actualitzen els fitxers i tractaments de dades de 
caràcter personal de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
Projecte d'Ordre de creació i modificació de fitxers i tractaments de dades de 
caràcter personal de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Proposta d'Ordre per la qual s'aprova la presentació de sol·licituds mitjançant l'ús de 
mitjans electrònics en el marc de les convocatòries de beques i ajuts que gestiona 
l'AGAUR 
Projecte de disposició general de regulació de fitxers que contenen dades de 
caràcter personal de l'Ajuntament de Benavent de Segrià 
Projecte de Decret del registre de nomenaments tutelars no testamentaris i del 
registre de patrimonis protegits   
Proposta d'Ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter 
personal de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior  
Projecte de Decret de modificació del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària  
Proposta d'Ordre de regulació de fitxers de l'Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament . 
Projecte de Decret relatiu al Sistema d'Assessorament agrari a Catalunya del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Projecte de Decret pel qual es regulen el registre de transportistes i mitjans de 
transport d'animals vius i el registre d'operadors comercials de bestiar del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Projecte d'Ordre per la qual es creen els fitxers i tractaments de dades de caràcter 
personal que du a terme l'Institut de Geomàtica  
Projecte de Decret pel qual es crea el registre de plantacions fruiteres de Catalunya 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Projecte de Decret pel qual es crea el sistema integrat de dades d'explotacions 
agràries de Catalunya del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural  
Proposta d'Ordre de creació i modificació dels fitxers que contenen dades de 
caràcter personal de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments del Departament d'Interior 
Projecte de Disposició de regulació del fitxer de videovigilància de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
Projecte d’Ordre de modificació del fitxer que conté dades de caràcter personal 
gestionat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
Projecte de Decret pel qual es regula el Registre del sector de l'alimentació animal i 
de l'àmbit dels subproductes animals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Projecte d'Ordre per la qual es creen els fitxers i tractaments de dades de caràcter 
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personal que du a terme l'Institut Català del Sòl 
Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, 
de mediació en l'àmbit del dret privat 
Projecte d'Ordre de regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal 
de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana ACC1Ó 
Projecte d'Ordre per la qual es creen, regulen i modifiquen els fitxers que contenen 
dades de caràcter personal de l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) 
Projecte de Reglament regulador de la creació i supressió de diversos fitxers que 
contenen dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Martorell i del seu patronat 
Projecte d’Ordre per la qual es regula el registre de certificats de professionalitat i 
acreditacions parcials acumulables de Catalunya 
Projecte d'Ordre pel qual s'aprova l'aplicació informàtica del registre d'eleccions 
sindicals Electi@ 
Projecte de Decret pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de 
material vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural 
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Els informes emesos es refereixen a disposicions de creació, modificació o supressió 
de fitxers que contenen dades de caràcter personal  o bé a disposicions de regulació 
de matèries diverses que, d’una manera més o menys directa, afecten la protecció de 
dades personals. Tot i que el nombre de disposicions de creació de fitxers sotmeses 
a informe ha disminuït respecte d’anys anteriors (no així el nombre de fitxers 
informats), el nombre d’informes emesos respecte de projectes que regulen diferents 
matèries, comparativament amb altres anys, no ha disminuït. 
 
Quant a les propostes de disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers 
de dades personals, cal fer notar que arran de l’aprovació de la Recomanació 1/2011, 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre creació, modificació i supressió 
de fitxers, les disposicions que han arribat a l’APDCAT han adoptat les 
recomanacions que s’hi contenen pel que fa a l’estructura i el contingut. Això fa que la 
informació que es transmet a la ciutadania sigui més clara i entenedora. D’aquesta 
manera, s’acompleix la publicitat i la transparència que pretén aconseguir la 
normativa de protecció de dades personals amb la regulació de la creació, la 
modificació i la supressió de fitxers per mitjà d’una disposició de caràcter general i la 
seva publicació posterior al diari oficial corresponent.  
 
L’APDCAT valora positivament que en els projectes de disposicions que regulen un 
gran nombre de fitxers s’hagi optat, d’acord amb la Recomanació 1/2011, per fer una 
classificació dels fitxers en annexos diferenciats, segons si aquests fitxers són de 
nova creació, es modifiquen o se suprimeixen. I també, d’acord amb la Recomanació, 
que s’hagi optat per numerar-los a la part dispositiva amb indicació de la 
denominació dels fitxers que es creen, es modifiquen o se suprimeixen en cada cas. 
La numeració dels fitxers contribueix a millorar la comprensió de la disposició.  
 
D’altra banda, en el cas concret de disposicions que regulen modificacions de fitxers, 
també s’ha constatat, d’acord amb la Recomanació, que en el corresponent annex, 
no només s’esmenten aquells apartats que pateixen alguna modificació sinó que 
s’inclou el fitxer complert, aspecte que facilita que el titular de les dades trobi tota la 
informació del fitxer en una mateixa disposició. En el cas de les disposicions que 
suprimeixen fitxers, es constata que s’inclou el destí de les dades respecte de 
cadascun dels fitxers que se suprimeixen, aspecte aquest que l’APDCAT venia 
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recomanant en els informes elaborats sobre les disposicions que contenen fitxers que 
se suprimeixen, i que es recull també a la Recomanació 1/2011.  
 
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 l’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 apareixen de manera reiterada 
en aquests informes, que 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 l’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 encara es continua 
sense incloure. 
 
Tot i que la Recomanació 1/2011 ha contribuït a què el contingut de les disposicions 
sobre creació, modificació i supressió de fitxers, s’ajusti cada vegada més a allò 
establert als articles 20 de l’LOPD i 54 de l’RLOPD, en altres casos s’han hagut de 
reiterar consideracions que coincideixen en bona mesura amb les fetes en anys 
anteriors. 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, es 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). 
 
En relació amb 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 l’LOPD és la regulació dels fitxers que 
contenen dades personals referides exclusivament a persones físiques, l’APDCAT ha 
recordat també la forma com cal interpretar les previsions de l’RLOPD sobre 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 l’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. 
 
D’acord amb l’RLOPD 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 
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bé inclouen també, com a persones afectades per la recollida de les dades, altres 
persones físiques que no tenen una relació de servei amb una persona jurídica. Per 
aquest motiu, l’APDCAT ha considerat que en aquests casos els fitxers o tractaments 
entren dins de l’àmbit de protecció de l’LOPD. 
 
D’altra banda, d’acord amb l’RLOPD les dades relatives a empresaris/àries 
individuals, quan hi facin referència en la qualitat de comerciants, industrials o 
naviliers, queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la protecció de dades personals 
(article 2.3). En aquest sentit, l’APDCAT ha remarcat que aquest cas cal entendre’l 
referit exclusivament a aquest tipus d’empresaris/àries i només quan les dades 
s’utilitzin en un context que podríem qualificar com a 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 insistit en què no es pot afirmar de 
forma general que els fitxers que incorporen informació sobre aquests/tes 
empresaris/àries quedin fora de l’àmbit de protecció de l’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.  
 
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, 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 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 
l’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.  
 
Un altre aspecte que va incorporar l’RLOPD i que en alguna disposició encara es 
constata que no s’hi dóna compliment, és la informació sobre el sistema de 
tractament que s’utilitza, aspecte que l’RLOPD va introduir a l’apartat relatiu a 
l’estructura i la descripció dels tipus de dades incloses als fitxers. 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, s’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. 
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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 l’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’APDCAT ha 
recomanat incloure als fitxers un apartat específic per a les transferències 
internacionals de dades previstes a tercers països. 
 
Encara amb relació a les disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers, 
se segueix constatant 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 l’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 on 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 l’article 10 de la 
Instrucció. Tot i així, sovint s’han hagut d’incloure a l’informe algunes consideracions 
sobre el contingut de la memòria.  
 
En aquests fitxers de videovigilància, pel que fa a l’apartat de la memòria 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 se sol indicar com a tal una empresa de seguretat. En 
aquests casos, l’APDCAT ha recordat 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 l‘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.  
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Amb relació a l’apartat sobre el 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 l’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), s’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 
els drets fonamentals. Per tant, es recorda que la instal·lació d’un sistema de 
videovigilància que suposi la gravació i el tractament de les imatges, i si escau veus, 
de manera indiscriminada, això és, que permeti gravar tothom o de manera 
continuada en el temps, podria constituir una intromissió il·legítima perquè podria 
atemptar contra el dret a la protecció de dades i, 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’APDCAT.  
 
Enguany, a partir de les disposicions que s’han fet arribar per informe de l’APDCAT 
s’observa la incidència que ha tingut la progressiva  implantació de l’administració 
electrònica i l’aplicació de la normativa sobre simplificació de tràmits administratius 
en la regulació de diferents registres administratius. En aquest sentit, el Decret 
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106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de 
procediments per facilitar l’activitat econòmica, preveu la necessitat de revisar els 
processos administratius per adequar la gestió administrativa als requeriments 
d’eficàcia i eficiència que han de presidir l’activitat de l’Administració pública.  
 
Entre les disposicions que regulen aquests registres, es pot destacar, per exemple, el 
Projecte de decret que regula el registre de transportistes i mitjans de transport 
d’animals vius i el registre d’operadors comercials de bestiar, el Projecte de decret 
relatiu al registre de plantacions fruiteres de Catalunya, el Projecte de decret que 
regula el registre del sector de l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes 
animals i el registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal.  
 
En aquestes disposicions l’APDCAT recorda que l’LOPD es refereix exclusivament a 
persones físiques o als col·lectius de persones físiques sobre les quals es pretén 
obtenir dades de caràcter personal, quedant les persones jurídiques fora del control 
de la legislació de protecció de dades. 
 
D’altra banda, pel que fa a la tramitació del procediment electrònicament, l’APDCAT 
ha recordat que amb caràcter previ a la implantació del servei cal realitzar l’avaluació 
de l’impacte de la utilització de mitjans electrònics sobre la privacitat i que aquesta 
avaluació és necessària per poder identificar quines són les opcions més encertades 
per gestionar les dades de caràcter personal de manera que quedi garantit el 
compliment de la normativa de protecció de dades. L’APDCAT recorda també que, 
als efectes de fer efectiu el dret a no aportar documentació que ja estigui en poder de 
les administracions públiques, la possibilitat que un Departament obtingui per mitjans 
electrònics determinada documentació des d’una altra administració, o en poder de 
la mateixa administració però obtinguda amb una finalitat diferent, sempre que 
aquesta documentació inclogui dades personals, requereix el consentiment de la 
persona interessada o bé una llei que ho habiliti.  
 
Pel que fa a l’accés públic a la informació continguda en aquests registres, l’APDCAT 
fa avinent que la qualificació d’un registre com a públic, no implica per si sola que 
qualsevol persona pugui tenir accés a la informació que s’hi conté. L’accés a la 
informació personal del registre per un tercer diferent al seu titular requereix comptar 
amb el consentiment previ de l’afectat o una norma amb rang de llei que l’habiliti, en 
la mesura que es tractaria d’una cessió de dades personals. Per això, en aquells 
casos en què la llei que regula el registre no especifica un règim d’accés concret, 
caldrà aplicar la regulació general d’accés a arxius i registres continguda a la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i altres normes que la despleguen. 
 
A banda d’això, aquest any cal destacar, entre d’altres, atesa la importància dels 
àmbits objecte de regulació, el Projecte de decret del registre de nomenaments 
tutelars no testamentaris i del registre de patrimonis protegits i el Projecte de Decret 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en 
l’àmbit del dret privat. 
  
El Projecte de decret del registre de nomenaments tutelars no testamentaris i del 
registre de patrimonis protegits té per objecte regular l’organització, el funcionament i 
la publicitat del registre de nomenaments tutelars no testamentaris i del registre de 
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patrimonis protegits. Pel que fa a les previsions en relació a les comunicacions de 
dades i a la publicitat registral, l’APDCAT ha considerat rellevant remarcar 
l’aplicabilitat de la normativa de protecció de dades i ha fet algunes consideracions 
en determinats preceptes, atès que l’exigència de consentiment per recollir i tractar 
dades personals i per a la seva comunicació es configura com un principi bàsic en 
matèria de protecció de dades personals i no com un mer aspecte accessori del dret 
fonamental. El consentiment forma part del contingut essencial del dret fonamental a 
la protecció de dades de caràcter personal i només serà possible establir limitacions 
a la necessitat del consentiment si aquestes es contemplen en una norma amb rang 
de llei. 
 
En el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de 
juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, en relació amb els Registres del Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya, s’ha fet notar que en aquests Registres es 
tractaran dades que poden tenir la consideració de dades personals i per tant, en 
tractar-se d’un centre dependent de la Generalitat, els fitxers de dades necessaris 
s’han de crear per mitjà de disposició de caràcter general conforme als apartats 20.2 
de l‘LOPD i 54.1 de l’RLOPD, com seria el cas del fitxer on es recullen les dades 
recollides a partir de les queixes i/o denúncies o les derivades de l’exercici del règim 
sancionador que s’estableix al projecte. En conseqüència, l’APDCAT recorda que 
sens perjudici de la pertinença de mantenir, en algun cas, els fitxers que ja estan 
creats, cal analitzar els fluxos informatius que es generen i les finalitats a assolir, per 
tal de determinar la pertinença de crear nous fitxers de dades personals. Respecte a 
la possibilitat de consultar les dades dels registres, en relació amb la difusió de 
dades a través d’internet, l’APDCAT ha recordat que cal tenir en compte la 
proporcionalitat del tractament, aspecte que recull la Recomanació 1/2008, sobre la 
difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet. 
 

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’APDCAT, 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, i estan disponibles també al web de 
l’APDCAT (www.apd.cat). 
 
Analitzat l’origen de les consultes, s’observa que les que han formulat els ens locals 
de Catalunya mantenen una posició capdavantera respecte de la resta d’entitats. Així 
mateix, es constata un lleuger augment de les consultes provinents dels consorcis i 
de les universitats públiques. Per contra, com l’anterior any, es manté el descens de 
les consultes realitzades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
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 d’associacions, empreses, així 
com de ciutadans/ciutadanes en general, i ponderació amb el dret a la protecció 
de dades personals 
 
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. Convé 
assenyalar que enguany, i a diferència d’altres anys en què predominaven les 
consultes formulades en relació amb l’accés sol·licitat per regidors municipals, 
predominen les formulades per associacions i empreses de diversa índole.  
 
Sovint, 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 
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protecció aplicable. En aquests casos convé precisar quin és l’objecte de la 
normativa de protecció de dades personals. En aquest sentit, s’ha recordat que la 
informació sobre persones mortes, per bé que pugui estar protegida per altra 
normativa, no està protegida per l’LOPD. Aquesta precisió resulta rellevant en casos 
en què els ens locals havien manifestat la seva intenció de digitalitzar, mitjançant els 
serveis d’una empresa, els documents de l’arxiu municipal on consten dades 
personals referides a persones mortes, bé perquè es pot conèixer la data de la 
defunció o bé, com a mínim, el fet que s’ha produït la mort (dictamen 19/2011).  
 
En consultes d’aquesta índole, i quan s’ha constatat que també hi figuren dades 
personals que fan referència a persones vives, s’han examinat les previsions de la 
Llei 10/2001. Per exemple, s’ha recordat que la normativa d’arxius i documents 
estableix un règim diferenciat d’accés en funció de que els documents als quals es 
vulgui accedir continguin dades personals íntimes o no. És a dir, que aquesta 
normativa estableix una protecció reforçada de la informació íntima o sensible, així 
com de les dades que puguin afectar la seguretat, l’honor o la imatge de les 
persones (article 36.1). Com a norma general, s’ha tingut en compte que les dades 
relatives a 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. Quan hi consten aquestes dades, es pot accedir a la 
documentació, sense consentiment dels afectats, en la mesura que se superi el 
termini legal de trenta anys des de la producció del document. En cas contrari, és a 
dir, si consten dades personals de les considerades íntimes, només es pot accedir, 
sense consentiment, un cop transcorregut el termini de vint-i-cinc anys d’ençà de la 
mort de la persona afectada o, si es desconeix aquesta data, un cop transcorregut el 
termini de cinquanta anys d’ençà de la producció del document, moment en què 
l’LOPD no resulta aplicable (dictàmens 19/2011 i 30/2011). Ara bé, també és possible 
facilitar l’accés a la informació de manera dissociada.  
 
En altres ocasions, s’han tingut en compte les previsions de la Llei 30/1992. Per 
exemple, en un cas en què una associació sol·licitava accedir a les actes dels plens 
municipals al·legant una finalitat de recerca s’ha recordat que l’accés previst a 
l’article 37.7 d’aquesta llei a favor dels investigadors només resulta d’aplicació en 
aquells supòsits en què es pugui certament al·legar un interès històric o científic de 
l’estudi, així com la condició d’investigador o historiador del sol·licitant, 
circumstàncies que cal acreditar adequadament i que correspon valorar a 
l’administració pública davant la qual s’exercita el dret d’accés abans de facilitar-lo. 
Si es descarta, però, la condició d’investigador, l’accés a la documentació municipal 
ha de resoldre’s de la mateixa manera que si la sol·licitud fos formulada per 
qualsevol ciutadà, és a dir, acreditant un interès legítim i directe per poder accedir-hi 
(article 37.3) i, en el seu defecte, mitjançant l’habilitació atorgada per una altra norma 
amb rang de llei o amb el consentiment dels afectats (dictamen 30/2011).  
 
En un altre cas, en què una societat va sol·licitar a un ajuntament poder accedir a les 
dades personals identificatives dels titulars d’una llicència d’obertura d’un local de 
restauració, ha calgut examinar, amb caràcter previ, si aquestes dades es troben 
protegides per la normativa de protecció de dades. En aquest sentit, l’APDCAT ha 
conclòs que resten excloses del règim de protecció de l’LOPD les dades a què es 
referia la consulta, d’empresaris/àries del sector de la restauració que estan 
vinculades estrictament a aquesta activitat. Ara bé, ha recordat que això no treu que, 
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per tal d’accedir-hi, la societat hagi d’acreditar disposar d’un interès legítim i directe 
(article 37.3 de la Llei 30/1992). En aquest sentit, ha considerat que aquest interès 
podria basar-se en la potestat de gestió dels drets d’autor que la Llei de Propietat 
Intel·lectual atribueix a la referida societat (dictamen 32/2011). 
 
Consultes sobre el règim aplicable a la comunicació o la cessió de dades 
personals i sobre l’adequació a l’LOPD de determinats tractaments de dades 
 
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 l’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.  
 
En algunes ocasions, s’ha examinat la legitimitat de les cessions de dades personals 
que tenen lloc quan es posa en marxa un protocol d’actuació per part de les 
administracions públiques responsables. En un cas concret, s’ha analitzat si els 
centres educatius poden comunicar determinades dades dels seus alumnes que 
estan en risc de formar part de grups de joves organitzats i violents a la policia de 
proximitat, sense consentiment, per tal de contrastar la informació que tenen sobre 
un determinat alumne. En aquest cas, l’APDCAT ha considerat que la cessió és 
possible en la mesura que es fonamenta en la protecció de l’interès del menor i 
s’emmarca dins la funció educativa que els centres tenen atribuïda per la Llei 
orgànica 2/2006 (dictamen 27/2011).  
 
En un altre cas, en què es va plantejar una possible cessió de dades des del 
departament de serveis socials d’un ajuntament a les unitats bàsiques de salut, per 
tal d’iniciar o continuar les actuacions pròpies d’un protocol de prevenció contra la 
mutilació genital femenina, l’APDCAT ha considerat que, en tractar-se de dues 
administracions públiques que exerceixen competències sobre una mateixa matèria i 
en disposar d’habilitació legal expressa en la Llei 5/2008, la cessió de dades pretesa 
pot realitzar-se sense necessitat de consentiment de les persones afectades 
(dictamen 40/2011).  
 
En un altre cas, s’ha plantejat la possible comunicació, via consolat, de dades 
personals de dos beneficiaris/àries relatives a la seva situació laboral, així com al fet 
que siguin o no beneficiaris/àries del subsidi d’atur, des d’un organisme autònom de 
la Generalitat de Catalunya cap 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 l’existència de tractats 
internacionals que prevegin aquesta cessió permetria realitzar-la, sempre que es 
compleixi el procediment i els requisits establerts en aquestes normes, sense requerir 
autorització prèvia a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la mesura que 
es tracti d’auxili judicial internacional (dictamen 21/2011). 
 
En altres casos, s’ha valorat si un consorci pot comunicar a diversos ajuntaments els 
nom i cognoms de les persones beneficiàries dels serveis socials que ofereix, així 
com el tipus de servei prestat. L’APDCAT ha considerat que la participació i 
responsabilitat compartida dels ajuntaments en relació amb la prestació del servei a 
persones domiciliades al municipi i, en concret, amb el cofinançament o aportació de 
recursos que els atribueix la Llei 12/2007, legitimaria aquesta cessió de dades, sense 
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necessitat de comunicar-les de manera dissociada, i sens perjudici que la 
comunicació també pugui resultar legítima en base a les funcions fiscalitzadores que 
l’ordenament jurídic atribueix als ajuntaments pel que fa a la gestió dels seus 
recursos econòmics (dictamen 3/2011).  
 
En diverses ocasions, l’examen concret de les comunicacions de dades ha portat a 
l’APDCAT a analitzar la figura de l’encarregat del tractament (article 12 de l’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 ha recordat la 
necessitat que es clarifiquin les obligacions de tots dos intervinents (responsable i 
encarregat) a través del contracte pertinent. També ha recordat la previsió de la 
disposició addicional trenta-unena de la Llei de contractes del sector públic -
actualment disposició addicional vint-i-sisena del Text refós 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, s’ha de considerar encarregat del 
tractament.  
 
En alguns casos, s’ha valorat si un ajuntament pot accedir a 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 habilitació en 
l’article 11.2.c de l’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 
(dictàmens 14/2011, 36/2011 i 37/2011).  
 
Així mateix, en aquests casos s’ha recordat que l’ajuntament, com a cessionari de les 
dades i en la mesura que no les hagi recollit directament de l’interessat, ha de donar 
compliment al deure d’informació d’acord amb allò establert a l’article 5.4 de l’LOPD, 
llevat que les persones interessades n’hagin estat informades anteriorment.  
 
Pel que fa a les cessions que afecten a les dades personals que consten en el Padró 
municipal, enguany ha estat necessari esclarir, en diverses ocasions, que l’accés o la 
comunicació de dades personals entre diferents unitats administratives o òrgans 
administratius d’una mateixa administració pública, si bé es podria considerar un 
accés a dades personals de tercers diferents de l’interessat, no constitueix 
pròpiament una cessió o comunicació de dades en el sentit previst a l’LOPD, atès 
que aquestes unitats o aquests òrgans municipals no constitueixen un tercer, sinó 
que formen part de la mateixa persona jurídica, l’ajuntament, que és el responsable 
del fitxer. 
 
Ara bé, l’APDCAT ha manifestat que, en qualsevol cas, l’accés a la informació que 
consta en aquest registre administratiu ha de realitzar-se respectant el principi de 
qualitat de les dades (article 4.2 de l’LOPD), de tal manera que les diferents unitats 
administratives d’una mateixa administració pública només hi podran accedir si la 
finalitat per la qual sol·liciten l’accés resulta compatible amb la finalitat per la qual 
consten les dades en el Padró i la dada domicili o residència resulta ser rellevant. 
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Com a norma general, s’ha considerat que, ateses les tipologies de dades que 
obligatòriament han de constar en el Padró, poden existir altres finalitats municipals 
que podrien habilitar el tractament d’aquestes dades en la mesura que no són 
finalitats incompatibles amb la del Padró, com ara, l’exercici de les competències 
que la legislació de règim local atribueix als ajuntaments, principalment, arran del 
que disposen els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985.  
 
Així, en un cas en què l’ajuntament pretenia comunicar dades del Padró al seu 
departament de serveis socials, per tal de posar en marxa un protocol de prevenció 
contra la mutilació genital femenina, s’ha considerat que, en la mesura que aquesta 
actuació s’emmarca en l’exercici de les competències municipals previstes en 
matèria de serveis socials per la legislació de règim local i la dada domicili resulta 
rellevant per poder localitzar i posar-se en contacte amb les persones en risc de 
patir-la, la comunicació pretesa resulta legítima en tractar-se d’una finalitat 
compatible amb la del Padró (dictamen 40/2011).  
 
En un altre cas, s’ha examinat, entre d’altres fluxos d’informació, si la policia local pot 
accedir a les dades del Padró, recalcant en aquest sentit la necessitat de diferenciar 
els motius o la finalitat per la qual se sol·licita l’accés. L’APDCAT ha considerat que, 
en cas que aquest sigui necessari per exercir les funcions de policia administrativa 
que la Llei 16/1991 atribueix a les policies locals, aquesta finalitat esdevé compatible 
amb la del Padró i, per tant, poden accedir-hi com qualsevol altra unitat o òrgan de 
l’ajuntament. En cas, però, que se sol·liciti per a l’exercici de les seves funcions 
policials, l’APDCAT ha recordat que la policia ha d’acreditar que l’obtenció 
d’aquestes dades resulta necessària per prevenir un perill real i greu per a la 
seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, així com que la sol·licitud 
que s’adreci a l’ajuntament ha de ser concreta i específica, atès que no són 
compatibles amb allò assenyalat en l’article 22.2 de l’LOPD les sol·licituds massives 
de dades (dictamen 35/2011). 
 
Pel que fa a la resta de comunicacions de dades del Padró municipal que sí tenen 
consideració de cessió, com ara, en un cas en què un ciutadà pretenia obtenir un 
certificat d’empadronament de les persones que havien estat empadronades en una 
vivenda de la seva propietat, l’APDCAT ha insistit en què, fora dels supòsits 
contemplats en la normativa reguladora del Padró, les dades que hi consten són 
confidencials. Per tant, per tal d’accedir-hi en aquest cas cal acreditar un interès 
legítim i directe, prèvia ponderació per part de l'ajuntament que ha de valorar si 
aquest interès es pot assolir sense necessitat d'afectar el dret a la protecció de 
dades. En tot cas, l’APDCAT considera que la determinació de les dades personals 
que poden ser objecte de comunicació ha de respectar el principi de qualitat de les 
dades i, en concret, el principi de proporcionalitat (dictamen 15/2011). 
 
També s’ha examinat la legitimitat d’una cessió de dades personals del Padró, sense 
consentiment dels afectats, a un consorci que té delegada la competència en 
matèria de serveis socials de determinats municipis i, més en concret, la prestació 
del servei de primera acollida de persones immigrades. En aquest cas, s’ha 
considerat que la cessió compta amb habilitació suficient en la normativa de règim 
local i que el coneixement del domicili resulta rellevant per poder identificar el 
col·lectiu de persones a qui van dirigits aquests programes (dictamen 26/2011). 
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En ocasions, com en el cas anterior, l’APDCAT ha suggerit, des de la perspectiva de 
la protecció de dades, altres formes d’articular les relacions existents entre els 
ajuntaments i altres ens quan, per a l’exercici de competències municipals 
delegades, aquests necessiten accedir a determinades dades en poder dels 
ajuntaments. En concret, s’ha plantejat la possibilitat de formalitzar un contracte 
d’encàrrec del tractament en els termes establerts en l’article 12 de l’LOPD.  
 
Amb independència de si la comunicació de dades del Padró constitueix o no una 
cessió de dades, l’APDCAT ha recalcat la necessitat d’adoptar per part dels 
ajuntaments les mesures de seguretat de nivell bàsic establertes en l’RLOPD amb 
anterioritat a la comunicació de les dades personals, especialment, la relativa al 
control d’accessos. Així mateix, ha assenyalat que tant el responsable del fitxer del 
Padró com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les 
dades estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de 
guardar-les, fins i tot, després de finalitzar les seves relacions (dictamen 35/2011).   
 
A banda d’això, l’APDCAT ha posat també de manifest en diferents consultes 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 l’LOPD. 
 
Tractament de dades personals especialment sensibles, com ara les dades de 
salut 
 
Pel que fa al tractament de dades que l’LOPD qualifica d’especialment protegides, 
entre altres, les dades de salut, sovint es planteja quin és el tractament més correcte.  
 
Per exemple, en una consulta en què un organisme autònom de salut pública fa 
referència a diversos dubtes que genera la implantació d’un projecte que preveu 
crear una xarxa de desfibril·ladors d’accés lliure, l’APDCAT ha considerat que, en la 
mesura que les dades recollides es poden associar a la persona atesa i, per tant, 
arribar a identificar-la sense requerir esforços desproporcionats, la posada en marxa 
del projecte comporta el tractament de dades de salut. A més a més, ha establert 
que la comunicació d’aquestes dades al centre de salut per a la seva incorporació 
en els sistemes d’informació i a la història clínica del pacient constitueix una cessió 
legítima en la mesura que resulta necessària per solucionar una urgència que 
requereix accedir a un fitxer, gestionat per aquest organisme.  
 
Però aquesta no ha estat l’única cessió de dades que s’ha detectat a l’hora 
d’analitzar el projecte. També es preveia la possibilitat que una universitat catalana 
efectués un treball de recerca per millorar l’atenció i supervivència dels pacients amb 
aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de 
desfibril·lació. En el marc de funcions eminentment epidemiològiques i estadístiques, 
s’ha considerat que aquesta comunicació es troba habilitada per la normativa 
sectorial, però requereix l’anonimització de les dades.   
 
A banda del tractament de dades de salut, la novetat d’aquest projecte radicava en 
la instal·lació d’una càmera en les cabines en què s’ubicaran els desfibril·ladors com 
a mesura de seguretat i protecció dels aparells. L’APDCAT ha recordat que, per tal 
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de poder considerar el seu tractament legítim, la instal·lació haurà de complir les 
previsions de la Instrucció 1/2009 (dictamen 1/2011).  
 
Tractament de dades personals de treballadors/res i funcionaris/àries, sobretot 
les cessions de dades que poden tenir lloc 
 
En relació amb el tractament de les dades de treballadors/res o funcionaris/àries 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 l’LOPD. 
 
A tall d’exemple, un ajuntament va consultar si podia accedir a un certificat de vida 
laboral o, en el seu defecte, a la informació corresponent a la situació d’alta o baixa 
d’un determinat règim de la Seguretat Social, d’un empleat públic seu per tal de 
poder controlar si aquest està desenvolupant, sense autorització, una segona 
activitat fora de la seva jornada laboral. Atès que el funcionari està sotmès al règim 
d’incompatibilitats i l’ajuntament té atribuïda per llei la potestat per prevenir o corregir, 
si escau, les situacions d’incompatibilitats en què puguin incórrer els seus 
funcionaris, l’APDCAT ha considerat que la comunicació d’aquesta informació, sense 
consentiment, des dels organismes de la Seguretat Social compta amb habilitació 
legal, sempre que la cessió tingui lloc durant la tramitació de la informació prèvia a 
l’eventual iniciació d’un procediment disciplinari vers el treballador públic municipal, 
o bé, en el si del mateix procediment (dictamen 11/2011). 
 
En un altre cas, l’APDCAT ha analitzat si els sindicats poden emprar el correu 
electrònic facilitat per una empresa pública als/a les seus/seves treballadors/res per 
enviar-los informació d’interès sindical. En aquest cas, previ examen de la Llei 
orgànica 11/1985, l’APDCAT ha considerat que els sindicats poden fer servir el 
correu electrònic facilitat per l’empresa pública en virtut del dret a la llibertat sindical, 
si bé és necessari respectar els límits establerts constitucionalment i que la 
informació tramesa tingui estrictament naturalesa sindical i laboral. Així, l’enviament 
d’altre tipus d’informació només serà legítim si la crítica s’emmarca en les activitats 
dirigides a la defensa, la protecció i la promoció dels interessos dels/de les 
treballadors/res i es respecten la resta de drets constitucionalment reconeguts, com 
ara, el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge o el dret a la 
protecció de dades de caràcter personal (dictamen 4/2011).  
 
Encara relacionat amb la informació a què poden accedir els sindicats, l’APDCAT ha 
examinat un cas en què aquests sol·licitaven a un ajuntament que els fos lliurada una 
llista amb els ajuts socials de l’any 2011, amb indicació del nom i cognoms del 
personal que han rebut l’ajut i amb el detall dels imports i els conceptes, per tal de 
poder comprovar que el seu repartiment s’ha efectuat tal i com es va acordar a la 
Comissió d’Ajuts Socials. Analitzada la normativa vigent aplicable, l’APDCAT ha 
considerat que aquesta no preveu específicament un accés per part dels 
representants dels/de les treballadors/res a la informació relativa als ajuts socials, de 
tal manera que cal comptar amb el consentiment dels/de les treballadors/res per 
efectuar la cessió. Ara bé, si les normes de regulació de la composició i 
funcionament de la Comissió expliciten la participació dels representants sindicals en 
l’atorgament dels ajuts i la convocatòria pública d’aquests també permet conèixer 
clarament als/a les treballadors/res que presenten una sol·licitud que els 
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representants sindicals formen part de la Comissió podran tenir accés a les dades, la 
cessió es podria dur a terme (dictamen 38/2011). 
 
En un altre cas, l’APDCAT ha tingut l’oportunitat d’examinar en detall diverses 
comunicacions de dades dels/de les empleats/des públics/ques d’un ajuntament als 
seus representants legals i la seva adequació a la normativa de protecció de dades 
(dictamen 39/2011). 
 
D’una banda, l’APDCAT ha assenyalat que la cessió de les resolucions de 
nomenament del personal funcionari, de les actes del tribunals qualificadors i de les 
resolucions d’ofertes públiques, amb indicació del nom, el cognom i les puntuacions 
obtingudes, en la mesura que han de ser necessàriament de coneixement públic, es 
poden comunicar als òrgans de representació dels/de les treballadors/res sense 
necessitat de consentiment de les persones afectades. Així mateix, pel que fa a la 
resolució de renúncia voluntària a la condició de funcionari, ha considerat que el 
compliment del principi d’exactitud de les dades (article 4.3 de l’LOPD) habilita que 
aquest fet sigui de coneixement públic i, per tant, també de coneixement pels 
representants legals dels/de les treballadors/res. En qualsevol cas, l’APDCAT ha 
recalcat que aquestes cessions de dades han de realitzar-se sempre amb ple 
respecte al principi de qualitat de les dades (article 4 de l’LOPD), de tal manera que 
només es poden comunicar aquelles dades que siguin estrictament necessàries per 
donar compliment a la finalitat perseguida amb la seva comunicació. Pel que fa a la 
cessió de les resolucions d’adscripció al lloc de treball, l’APDCAT ha considerat que, 
tot i que la normativa examinada no preveu el seu coneixement públic o la seva 
comunicació als òrgans de representació dels/de les treballadors/res, les previsions 
de l’article 2.2 de l’RLOPD podrien habilitar aquesta cessió sempre que les dades 
comunicades, però, es limitin a les enumerades taxativament en aquest mateix 
precepte. Pel que fa a les dades de la còpia bàsica dels contractes de treball, ha 
considerat que també es poden comunicar, amb excepció, però, d’aquelles dades 
que puguin afectar la intimitat personal dels empleats, tal i com estableix l’Estatut dels 
Treballadors.  
 
D’altra banda, l’APDCAT ha assenyalat que la cessió de les resolucions en matèria de 
condicions de treball (permisos, llicències, excedències o reduccions de jornada) als 
òrgans de representació dels/de les treballadors/res, així com de les dades relatives 
als documents TC-1 i TC-2, requereix el consentiment dels/de les empleats/des 
públics/ques, el qual ha de ser exprés quan la cessió afecti dades sensibles o 
especialment protegides (article 7 de l’LOPD). Cap també la possibilitat de comunicar 
les dades de manera anonimitzada si amb això es permet donar compliment a les 
legítimes funcions que els òrgans de representació dels/de les treballadors/res tenen 
assignades. Així mateix, l’APDCAT ha assenyalat que la cessió de les dades de 
formació externa de treballadors/res a la seva representació legal per fer-ne el 
seguiment, així com de les dades relatives a les gratificacions i hores extres, de 
manera individualitzada, és a dir, vinculada a cada treballador/a, requereix comptar 
amb el consentiment de les persones afectades.  
 
En ocasions, les administracions públiques catalanes volen instal·lar, sense 
consentiment dels/de les seus/seves treballadors/res públics/ques, sistemes de 
control horari basats en la seva identificació mitjançant el patró biomètric. L’APDCAT 
ha considerat, com en anys anteriors, que l’ús d’aquests sistemes, que comporten el 
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tractament de dades biomètriques sense consentiment és legítim en la mesura que 
s’implanten dins d’una relació jurídica laboral o administrativa i atès que tenen per 
finalitat el control, precisament, del seu compliment. A més a més, ha insistit en què 
és necessari informar-los d’aquest tractament en el moment de la recollida inicial del 
patró biomètric i no posteriorment (dictamen 17/2011). 
 
Relacionat encara amb les dades personals dels/de les empleats/des públics/ques, 
s’ha plantejat a l’APDCAT si és possible donar difusió, en un web corporatiu, a les 
dades relatives al nom, el cognom, la professió i el centre de treball del personal 
adscrit a cada servei assistencial d’un consorci sanitari. En aquest cas, s’ha 
considerat legítima la publicitat d’aquestes dades si fan referència al personal mèdic 
del consorci i la finalitat de la difusió és fer possible l’elecció de metge/ssa per part 
de la ciutadania, atès que aquestes dades, d’acord amb la Llei 41/2002, es 
consideren públiques. Ara bé, pel que fa a la resta de personal dels centres sanitaris, 
personal estatutari sanitari no afectat per la possibilitat d’elecció de metge/ssa 
(farmacèutics/ques, dentistes, infermers/res, fisioterapeutes...) i personal estatutari no 
sanitari, l’APDCAT ha considerat que correspon al mateix consorci valorar, en atenció 
a les funcions que aquests tinguin atribuïdes, la pertinença de la difusió de les seves 
dades al web, sempre tenint en consideració el principi de qualitat i proporcionalitat 
de les dades (dictamen 18/2011). 
 
Consultes sobre l’àmbit d’actuació de l’APDCAT i sobre el contingut i l’aplicació 
de diverses obligacions, drets i principis de l’LOPD 
 
L’APDCAT també ha tingut ocasió d’analitzar l’adequació a la normativa de protecció 
de dades de la posada en marxa d’un nou servei consistent en la gravació de 
cerimònies funerals laiques per part d’una empresa pública, per tal que la família del 
difunt en conservi un record. Si bé s’ha considerat que aquest cas restaria exclòs de 
l’àmbit d’aplicació de l’LOPD, en tractar-se d’un tractament de dades en un context 
que pot qualificar-se com a part de la vida privada o familiar, s’ha posat de manifest 
que això no exclou el fet que es pugui veure afectat igualment el dret a la protecció 
de dades personals (article 18.4 CE) o altres drets fonamentals relacionats amb 
aquest, com el dret a la pròpia imatge (article 18.1 CE). D’acord amb la doctrina 
constitucional, el dret a la protecció de dades personals és un dret dels que 
s’anomenen d’exercici directe i, per tant, no requereix d’una normativa de 
desenvolupament per poder ésser exercit i defensat per tots els poders públics, com 
l’APDCAT, i davant dels tribunals. Així doncs, tot i no ser aplicable el règim previst a 
l’LOPD, correspon a l’APDCAT valorar si el tractament de la imatge en aquest cas 
comporta l’afectació del dret a la protecció de dades personals de les persones que 
assisteixen a les cerimònies funerals laiques, o bé el dret a la pròpia imatge, atès que 
la imatge és, en definitiva, una dada de caràcter personal. En concret, pel que fa a la 
gravació d’imatges dels/de les treballadors/res de l’empresa durant les celebracions, 
s’ha considerat que les tasques que tenen encomanades impliquen la necessària 
restricció del seu dret a la pròpia imatge i que, per tant, no cal comptar amb el seu 
consentiment per captar-les (dictamen 8/2011).  
 
En un altre cas, l’APDCAT ha pogut examinar les implicacions que pot tenir per al 
dret a la protecció de dades personals la utilització de bústies comunitàries en 
edificis d’habitatges amb la finalitat de poder rebre la correspondència quan la porta 
d’accés a l’edifici es manté tancada. En aquest cas, s’ha considerat que la 
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instal·lació d’aquest tipus de bústies només resultaria conforme amb l’LOPD si es 
comptés amb el consentiment lliure, inequívoc, específic i informat de les persones 
titulars d’aquestes dades o, en el seu defecte, amb una norma amb rang de llei, sens 
perjudici de les previsions d’altra normativa sectorial aplicable, com pot ser la 
normativa reguladora de la prestació del servei postal que exigeix que les bústies 
reuneixin unes determinades condicions, o bé comptar amb l’autorització de 
l’autoritat competent (dictamen 16/2011).  
 
L’APDCAT ha rebut també algunes consultes sobre diferents aspectes relacionats 
amb l’aplicació de l’LOPD. A tall d’exemple, en un cas s’han plantejat diverses 
qüestions relacionades amb dos dels elements bàsics sobre els quals es construeix 
el dret a la protecció de dades: el consentiment dels afectats per tractar les seves 
dades i la informació que el responsable els ha de donar abans de tractar-les. En 
aquest sentit, l’APDCAT ha puntualitzat que, si bé sovint són elements 
complementaris, tenen la seva pròpia funció i característiques, de tal manera que tot i 
que en ocasions no sigui necessari obtenir el consentiment, sí s’ha de complir amb el 
deure d’informació. Així, quan s’ha plantejat, entre d’altres qüestions, si es podria 
sol·licitar en la mateixa clàusula el consentiment de forma generalitzada indicant que 
el consentiment de/de la l’usuari/ària s’aplica tant a l’entitat que recull les dades com 
a totes les empreses que es vagin afegint al projecte (consistent en aplicar 
descomptes als/a les usuaris/àries en un tram de vies de peatge, quan els vehicles 
amb què viatgen compleixin certs requisits i s’utilitzi un determinat mitjà de 
pagament), l’APDCAT ha considerat que cal emprar un sistema que permeti a/a la 
l’usuari/ària diferenciar clarament la prestació del seu consentiment en ambdós 
casos. Per tant, ha recomanat informar als/a les usuaris/àries de que les seves dades 
es recullen perquè l’entitat efectuï el descompte i, de forma separada, sol·licitar el 
consentiment per cedir les dades a terceres empreses (dictamen 33/2011). 
 
En un altre cas, s’ha plantejat com s’ha d’actuar en el cas que un/a pacient sol·liciti 
que la seva dada personal corresponent al DNI no consti en el comunicat de baixa 
per incapacitat laboral que el/la metge/ssa del centre d’atenció primària que l’ha atès 
ha d’enregistrar necessàriament. S’ha considerat que, en aquest cas, atès que es 
tracta d’una dada adequada, pertinent i no excessiva per garantir al màxim la 
identificació de/de la l’usuari/ària que ha de gaudir de la prestació sanitària i 
econòmica generada per la situació de baixa laboral en què es troba, la seva 
recollida i tractament resulta plenament respectuosa amb l’LOPD. Tot i així, s’ha 
recordat que només es pot conservar durant el temps que sigui estrictament 
necessari per gestionar la baixa laboral i que no es pot emprar per a d’altres finalitats 
incompatibles amb la que motivà la seva recollida (dictamen 24/2011).  
 
Enguany, també s’ha plantejat a l’APDCAT una consulta sobre quin és el termini de 
conservació que s’ha d’aplicar a la documentació relativa a les auditories, per part de 
l’entitat externa auditora. Després de recordar que, com a mínim, aquest tipus de 
documentació s’ha de conservar pel/per la responsable 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 o, fins i tot, 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, l’APDCAT 
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ha esclarit que, d’acord amb la normativa de protecció de dades, l’entitat externa 
que realitza l’auditoria no està obligada a conservar aquesta documentació més enllà 
del seu lliurament a l’entitat auditada que, com a responsable del fitxer o tractament, 
és sobre qui recau l’obligació de conservar-la (dictamen 34/2011).  
 
També s’han resolt diverses consultes plantejades sobre les mesures de seguretat 
que s’han d’implementar per part dels/de les responsables dels fitxers o tractaments 
en funció de les dades personals que prevegin tractar. En un cas, s’ha plantejat si 
l’ús d’un sistema d’identificació per accedir a la part restringida del web d’una 
universitat i basat exclusivament en un/a usuari/ària coincident amb el número de 
DNI, amb numeració completa o parcial, és un sistema adequat d’identificació i 
autentificació. S’ha assenyalat, en aquest sentit, que la identificació només a través 
d’un/a usuari/ària no és prou segura, atès que no garanteix l’autenticació. Alhora s’ha 
advertit que si, a més a més, l’usuari/ària atorgat coincideix amb el número de DNI, 
dada que, malauradament, pot arribar a ser coneguda fàcilment per terceres 
persones, el sistema resulta certament poc fiable, de tal manera que el seu ús no 
resulta una mesura de seguretat adequada (dictamen 28/2011). 
 
En un altre cas, s’ha plantejat si el Registre d’interessos d’una corporació local ha de 
tenir implementat algun dels nivells de mesures de seguretat establerts a l’RLOPD. 
Tenint en compte la tipologia de dades que consten en aquest tipus de registres 
d’acord amb la normativa de règim local i el fet que del seu conjunt es podria obtenir 
una avaluació de determinats aspectes del comportament dels/de les regidors/res i 
dels membres no electes de les Juntes de Govern Local, l’APDCAT ha considerat 
que podria resultar exigible l’adopció d’un nivell mitjà de seguretat. Ara bé, si 
s’arribés a incloure informació sobre l’adscripció política del càrrec públic, llavors 
seria necessari adoptar un nivell alt de seguretat. Per la seva part, l’APDCAT ha 
considerat que, pel que fa al Registre especial de béns patrimonials, i a diferència 
del cas anterior, cal adoptar directament un nivell alt de seguretat, atès que el sol fet 
que una persona formuli la seva declaració davant aquest Registre dóna una 
informació addicional sobre ella, com ara informació de caire polític o, fins i tot, 
informació derivada d’actes de violència de gènere, que requereix l’adopció d’aquest 
nivell (dictamen 23/2011).     
 
L’APDCAT ha analitzat també algunes de les obligacions que la normativa de 
protecció de dades imposa al/a la responsable del fitxer, com ara, donar compliment 
al deure d’informació configurat en l’article 5 de l’LOPD, el qual és d’especial 
importància per poder exercir els drets que aquesta llei atorga. Especialment, s’ha 
examinat un cas en què es plantejava si la policia local ha d’informar els/les 
ciutadans/nes que truquen a aquest servei, tenint en compte que la conversa 
mantinguda és enregistrada. S’ha considerat que, quan per a l’adequada prestació 
dels serveis encomanats al cos policial és necessari gravar les trucades que 
s’efectuen, cal informar prèviament les persones afectades, tret que pugui veure’s 
afectada la seguretat pública o es tracti de la persecució d’infraccions penals. Si s’ha 
iniciat la gravació sense haver informat prèviament i es tracta d’una trucada que no 
està exempta del deure d’informació, l’APDCAT ha considerat que cal informar tan 
bon punt es detecti aquest fet (dictamen 7/2011). 
 
Encara relacionat amb aquest deure d’informació, una universitat pública catalana ha 
plantejat a l’APDCAT com s’ha d’acreditar el seu compliment arran de la Sentència 
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del Tribunal Suprem de 15 de juliol de 2010 en què s’anul·len diversos articles de 
l‘RLOPD. L’APDCAT ha considerat que l’anul·lació de l’article 18 de l’RLOPD 
comporta que la regulació sobre el deure d’informació i la seva acreditació és la que 
es desprèn de l’LOPD, és a dir, que existeix llibertat de forma en el compliment del 
deure d’informació sense que es pugui establir com a obligació la conservació del 
suport per mitjà del qual s’ha donat compliment, però que això no eximeix els 
responsables del fitxer d’acreditar el seu compliment (dictamen 12/2011).  
 
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 examinat si existeix habilitació legal per publicar en un diari oficial de la 
província les dades de persones presumptament infractores en matèria de trànsit 
quan no ha estat possible la pràctica de notificacions personalment. Examinada la 
normativa vigent en aquesta matèria, així com la que regula el procediment 
administratiu, s’ha considerat que, en aquest cas, resulta adequat a l’LOPD publicar 
les dades relatives al nom i els cognoms de la persona infractora, amb les quatre 
darreres xifres del número de DNI, juntament amb una identificació del número 
d’expedient i una referència genèrica al tràmit que es notifica (dictamen 20/2011).  
 
En un altre cas, s’ha examinat quines dades de les llistes definitives de les persones 
candidates a ser membres de jurats poden ser objecte d’exposició pública per part 
dels ajuntaments durant els dos anys de la seva vigència. Constatat que les llistes es 
configuren a partir del cens electoral, l’APDCAT ha considerat que només es poden 
exposar les dades corresponents al nom i els cognoms dels jurats, ordenats 
alfabèticament, amb el corresponent número i el municipi de pertinença, tal i com 
estableix la Llei orgànica 5/1995, i no així el conjunt de dades que la Llei orgànica 
5/1985 preveu tractar en el context del cens d’electors, ni tampoc altres dades que 
s’hagin emprat per configurar aquestes llistes, sens perjudici que, en determinats 
casos justificats, la difusió de les dades pugui veure’s limitada (dictamen 5/2011).   
 
En un cas relacionat amb l’exposició pública, precisament, de les llistes del cens 
electoral als col·legis electorals, s’ha plantejat si aquesta difusió resulta adequada 
avui en dia a la normativa de protecció de dades. L’APDCAT ha analitzat, en aquest 
cas, la confrontació existent entre dos drets constitucionals, el dret de sufragi, tant 
actiu com passiu, i el dret a la protecció de dades personals, esclarint que, el fet que 
el desenvolupament legislatiu d’un (el dret de sufragi) sigui anterior o posterior al 
desenvolupament legislatiu de l’altre (el dret a la protecció de dades) no desvirtua ni 
afecta a la plena aplicació d’aquest altre dret fonamental. Dit això, l’APDCAT ha 
conclòs, en relació amb la difusió, que la normativa que regula el dret de vot preveu 
expressament que cal exposar, en cada local on se celebren les eleccions, una llista 
dels electors per a la seva consulta pública, així com les dades que en concret han 
de figurar-hi, però que, tot i així, per tal de preservar el dret a la protecció de dades 
de les persones que en elles apareixen, es podria valorar limitar la difusió d’aquelles 
dades que no siguin estrictament necessàries, com per exemple l’adreça dels/de les 
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electors/res, o bé emprar altres sistemes de consulta, com els telemàtics, que 
permetin limitar la consulta a les dades d’un/a mateix/a elector/a (dictamen 9/2011).  
 
Com en anys anteriors, s’han plantejat consultes a l’APDCAT en relació amb la 
possibilitat de donar difusió en el web municipal del contingut de les actes de les 
sessions de la Junta de Govern Local. Examinat el règim de funcionament d’aquest 
òrgan, l’APDCAT ha advertit que la normativa vigent de règim local no només no 
habilita la comunicació de les actes de les juntes de govern local que continguin 
dades personals sinó que estableix el caràcter secret de les sessions d’aquest 
òrgan, amb independència que es tractin dades personals o d’altre tipus. El caràcter 
no públic de les sessions resulta incompatible, per tant, amb una difusió del 
contingut de les seves actes on es recullin els assumptes tractats, les deliberacions i 
els posicionaments dels diferents membres que intervinguin en la sessió. Alhora, ha 
recordat que aquest règim de publicitat de les actes de les sessions de la Junta de 
Govern Local s’ha de diferenciar del que correspon a les actes de les sessions del 
Ple municipal (dictamen 6/2011). 
 
En un altre cas plantejat per una universitat pública catalana s’ha examinat si els 
resultats de l’avaluació del personal docent feta per l’alumnat, quan aquells queden 
perfectament identificats, poden ser publicats. En aquest cas, s’ha considerat que la 
Llei orgànica 4/2007 habilita la seva difusió, tant al tauler d’anuncis de la universitat, 
com a la intranet o, fins i tot, a internet. Ara bé, d’acord amb el principi de qualitat de 
les dades, l’APDCAT ha manifestat que no resultaria justificada la seva publicació 
indefinida en el temps i ha recomanat donar-li una difusió limitada al tauler d’anuncis 
i/o a la intranet. En cas que s’optés per publicar els resultats a internet, ha recomanat 
implementar mesures tècniques per limitar l’acció de les eines de recerca a internet 
(dictamen 29/2011). 
 
Una altra universitat ha consultat si és possible publicar el número de DNI, complet o 
parcial, al costat del nom i els cognoms de/de la alumne que envia un missatge de 
correu electrònic a un espai de formació del seu web. Analitzada la finalitat de la 
difusió, l’APDCAT ha considerat que la normativa vigent només habilita per publicar 
els resultats de proves d’avaluació i els actes necessaris per fer-ne l’avaluació, de tal 
manera que no resulta justificat publicar la dada DNI de/de la alumne, sent suficient 
la identificació amb el nom i els cognoms. Només en l’hipotètic cas que dos 
participants compartissin nom i cognoms podria ser convenient introduir alguna 
informació addicional per diferenciar-los, com ara el DNI de manera parcial, si bé mai 
s’hauria de fer servir aquest número si s’ha emprat com a sistema d’identificació per 
accedir al web (dictamen 28/2011).  
 
En un altre cas, s’ha plantejat si és possible publicar a la intranet d’una universitat, 
mitjançant la creació d’un directori, les dades identificatives i de contacte dels/de les 
alumnes per tal de facilitar la comunicació entre ells/elles, així com aquella que 
manté el professorat amb el seu alumnat. Atesa la manca d’habilitació legal en 
aquest cas, s’ha considerat que per donar difusió a aquestes dades cal sol·licitar el 
consentiment dels/de les alumnes, el qual es pot obtenir a través de diferents mitjans, 
com ara, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic sempre que es reuneixin per 
això els requisits establerts a l’article 14 de l’RLOPD (dictamen 41/2011). 
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També s’ha plantejat una consulta en què s’ha examinat si els llistats de 
professionals organitzats per especialitats, i que elabora un col·legi professional, 
poden publicar-se en el web del col·legi. En aquest cas, prèvia constatació de que 
aquests llistats tenen consideració de fonts accessibles al públic, l’APDCAT ha 
considerat que la seva publicació no requereix el consentiment de les persones 
afectades en trobar habilitació en diversos preceptes de la pròpia LOPD, així com en 
la Llei 2/1974, modificada per la Llei 25/2009 (dictamen 22/2011).  
 
D’altra banda, es continuen plantejant consultes puntuals sobre l’àmbit d’actuació de 
l’APDCAT. Per exemple en relació amb la difusió de comentaris acusadors i 
despectius vers els/les treballadors/res d’un ajuntament en un web la titularitat i 
administració del qual correspon a un regidor d’aquest consistori. En aquest cas, 
l’APDCAT ha manifestat que aquesta difusió, més enllà del fet que pugui afectar el 
dret a la protecció de dades personals dels/de les treballadors/res, pot suposar 
també una intromissió il·legítima en el seu dret fonamental a l’honor, la defensa del 
qual correspon als òrgans jurisdiccionals competents. L’APDCAT ha puntualitzat que 
només resulta competent si el tractament de dades personals efectuat pel regidor té 
lloc en exercici de les seves funcions públiques o, com a mínim, mitjançant 
informació personal obtinguda en exercici de les seves funcions (dictamen 13/2011).  
 
Consultes sobre la implantació de sistemes de videovigilància  
 
L’APDCAT continua rebent consultes puntuals en què s’ha analitzat si la Instrucció 
1/2009 resultava d’aplicació. A tall d’exemple, s’ha considerat que la instal·lació de 
diverses càmeres a la xarxa viària catalana que capten el número de matrícula dels 
camions que transporten mercaderies perilloses amb finalitats preventives i de gestió 
dels risc que pugui derivar-se del seu transport, només es pot considerar legítima si 
es contemplen les previsions d’aquesta Instrucció. Així mateix, s’ha assenyalat que el 
tractament d’aquesta dada identificativa només és possible si respon a l’exercici de 
les funcions pròpies de l’administració pública consultant en l’àmbit de les seves 
competències, en aquest cas, en matèria de protecció civil (dictamen 10/2011). 
 
En un altre cas, s’ha examinat si una entitat urbanística de conservació d’una 
urbanització privada pot instal·lar un sistema de videovigilància que capti imatges de 
persones i vehicles que circulin pels seus carrers. En aquest sentit, l’APDCAT ha 
posat de manifest que la captació d’imatges de persones a la via pública només pot 
ser efectuada per les forces i els cossos de seguretat, de tal manera que l’entitat 
urbanística només està legitimada per realitzar la captació si aquesta és inevitable 
per assolir la finalitat de vigilància en espais privats o si disposa d’una norma amb 
rang de llei que l’habiliti (dictamen 25/2011). 
 

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, 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: l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat 



  
 
50

de Madrid, l’Agència Basca de Protecció de Dades i l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.  
 
Durant l’any 2011 s’ha fet una reunió de coordinació per videoconferència, el 19 
d’abril, en què s’han tractat qüestions diverses en matèria de protecció de dades 
que, per la seva complexitat o per la seva novetat, requereixen una anàlisi coordinada 
de les diferents assessories. En concret, s’ha dedicat una sessió monogràfica a les 
modificacions introduïdes en el Títol VII de l’LOPD per la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’Economia Sostenible, en especial sobre la figura de l’advertència (naturalesa, 
procediment a seguir, contingut, interpretació del concepte d’”anterioritat”, 
conseqüències de l’incompliment de l’advertència, aplicabilitat a les administracions 
públiques i aplicació retroactiva). 
 
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’APDCAT davant els òrgans jurisdiccionals.  
 
L’any 2011 han tingut entrada onze recursos contenciosos contra resolucions de 
l’APDCAT. Nou en relació amb sengles declaracions d’infracció d’administracions 
públiques i dos referits a resolucions d’arxiu de denúncies.  
 
Així mateix, s’han obtingut tres pronunciaments judicials, un dels quals ha estat 
favorable, un desfavorable (pendent de resolució del recurs d’apel·lació) i un tercer 
parcialment desfavorable, com a conseqüència d’una rebaixa de la sanció 
econòmica imposada arran de l’entrada en vigor de la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’Economia Sostenible. 
 
Pel que fa als recursos administratius, s’ha produït un notable increment respecte 
d’anys anteriors. Se n’han presentat davant l’APDCAT un total de vint-i-cinc. 
D’aquests, nou davant resolucions sancionadores o de declaració d’infracció, onze 
s’han interposat davant resolucions d’arxiu de procediments sancionadors, un davant 
una resolució de trasllat de la denúncia a l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, i quatre davant resolucions en matèria de tutela de drets. Dels vint-i-cinc 
recursos, setze s’han desestimat, vuit han estat inadmesos i en un s’ha procedit a 
l’arxiu per pèrdua de l’objecte del recurs. 
 
Pel que fa als supòsits d’inadmissió, cal assenyalar que la major part obeeixen a la 
manca de legitimació de la persona denunciant per a interposar recurs administratiu 
en el qual es reclama l’obertura del procediment sancionador o la imposició de la 
corresponent sanció, d’acord amb la més recent jurisprudència del Tribunal Suprem i 
de l’Audiència Nacional, en matèria de protecció de dades, segons la qual, fins i tot 
en aquells supòsits en que la persona denunciant sigui titular de les dades tractades 
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il·lícitament, no disposa de legitimació per reclamar la imposició d’una sanció o la 
incoació d’un procediment sancionador, un cop l’autoritat de protecció de dades ja 
ha dut a terme les comprovacions necessàries en relació amb la denúncia de què es 
tracti. 
 
També s’ha presentat una sol·licitud de revisió d’ofici, que ha estat inadmesa per 
manca d’al·legació d’una causa de nul·litat de ple dret referida a l’acte del qual es 
pretén la revisió. 
 

3.2.1.5. Elaboració de recomanacions 

 
Durant l’any 2011 s’ha aprovat 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.   
 
Aquesta recomanació recull totes aquelles qüestions problemàtiques que s’han pogut 
detectar que apareixen amb més freqüència en els projectes sotmesos a informe. La 
Recomanació fa un recordatori sistematitzat de la normativa que afecta la creació, 
modificació i supressió de fitxers, i introdueix recomanacions per facilitar-ne el 
compliment. 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.  
 
Pel que fa a la finalitat del fitxer, la Recomanació 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 concretin la finalitat i els usos 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 les persones o els col·lectius afectats, la Recomanació recull el contingut 
de l’article 2.3 de l‘RLOPD, a la vegada que recomana que en aquells casos que es 
tractin dades de comerciants, industrials o naviliers s’aprovi igualment el fitxer, 
incloent-hi les dades d’aquestes persones, atesa la dificultat, en molts supòsits, de 
delimitar els aspectes referits exclusivament a la condició d’empresari/ària dels 
referits a la vida personal d’aquests/tes, i que no sempre es podrà garantir que l’ús 
que en puguin fer terceres persones no formi part de l’esfera estrictament 
professional. 
 
La Recomanació recorda que en els processos administratius que afecten persones 
jurídiques només cal incloure en el fitxer les dades de la representació de la persona 
jurídica, com també la 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 
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igualment el fitxer, especialment si incorpora dades que van més enllà de les 
previstes a l’article 2.2 de l‘RLOPD. 
 
En relació amb 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 distingir clarament la procedència de les dades respecte de 
les persones afectades pel tractament, atès que ambdues informacions poden no 
coincidir.  
 
Sobre el sistema de tractament, la Recomanació, a banda de recordar la necessitat 
de concretar-lo a la disposició emprant la terminologia prevista a l’RLOPD (tractament 
automatitzat, no automatitzat o parcialment automatitzat), defineix el sistema de 
tractament automatitzat com 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. 
 
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/les destinataris/àries o les categories de destinataris/àries amb la major 
precisió possible; i que s’especifiqui, en la mesura que sigui possible, l’àmbit 
competencial o títol que les habilita. 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 l‘LOPD.  
 

3.2.1.6. Participació en l’elaboració de la proposició de Llei de Transparència i 
Accés a la Informació Pública  

 
Per últim, cal destacar que, enguany, l’APDCAT ha participat en l’elaboració de la 
proposició de Llei de Transparència i Accés a la Informació Pública, mitjançant la 
compareixença, el 19 de desembre, en la Ponència parlamentària encarregada de 
redactar aquest text, per tal d’exposar la incidència de la protecció de dades en 
l’accés a la informació, com també possibles alternatives per garantir una protecció 
eficaç d’ambdós drets. En aquest sentit es valora molt positivament l’experiència 
d’altres autoritats en estats compostos que tenen encarregada la protecció d’ambdós 
drets, com ara a Suïssa, Alemanya o Canadà i especialment la utilització de 
mecanismes de mediació que permetin trobar una solució ponderada  ajustada a les 
necessitats derivades de les circumstàncies de cada cas. 
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3.2.2. El servei de consultoria de l’Àrea del Registre de Protecció de 
Dades 
 
El servei de consultoria, que va iniciar la seva activitat l’any 2005, s’adreça als 
responsables dels fitxers i els tractaments, als encarregats del tractament dels fitxers i 
a les entitats i les consultores que els assessoren per adequar les seves institucions a 
la normativa de protecció de dades personals. 
 
L’objectiu d’aquest servei és ajudar totes les entitats que ho necessitin en els 
processos d’adequació a la normativa de protecció de dades personals en un sentit 
ampli, i intentar simplificar les actuacions, sempre dins del respecte al dret 
fonamental a la protecció de dades personals. 
 
Es pot demanar suport 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 tractament; de noves 
comunicacions, tant entre administracions 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 responsable 
del fitxer i encarregat del tractament; de col·laboració en la redacció dels annexos de 
creació, modificació i supressió de fitxers, etc. Les matèries objecte de consulta són 
similars a les dels darrers anys. 
 
Aquest servei es perllonga al llarg del procés d’adequació a la normativa de 
protecció de dades. Aquest suport es modula en funció de 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 vàries 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. Igual que altres 

anys, trobem entitats que inicien el procés d’adequació i volen tenir identificats 
els passos que han de fer, o entitats que volen fer auditories d’adequació a la 
normativa de protecció de dades o consultes puntuals relatives a un 
tractament concret de dades personals. S’han resolt nombroses consultes 
respecte de la regulació de les relacions entre el responsable del fitxer i 
l’encarregat del tractament, com també sobre 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 amb entitats privades. Les consultes respecte del compliment del 
deure d’informació i de la delimitació de la necessitat o no d’obtenir el 
consentiment continuen tenint una àmplia presència. 
 

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

 
 Aplicació de mesures de seguretat. Les preguntes, igual que en anys 

anteriors, se centren, sobretot, en identificar nivells de seguretat i implantar 
mesures organitzatives, o en aplicar les excepcions al nivell alt de seguretat 
regulat a l’RLOPD. 

 

 
Hi ha hagut cinc-centes vuitanta entitats que s’han adreçat al servei de consultoria 
(quatre-centes setanta-set, l’any 2010). S’ha produït, doncs, un augment important de 
les consultes resoltes, que, percentualment, se xifra en un 22% més que l’any 
anterior. Per temes, les consultes es distribueixen de la manera següent: 
 
 Dues-centes dos entitats (34,6%) van sol·licitar ajuda amb relació a 

l’adequació a la normativa de protecció de dades (vuitanta, al 2010). En 
aquest marc, es van tractar 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, els tractaments de 
dades sensibles, etc. Es constata l’interès de les entitats per actuar de manera 
preventiva en allò que afecta al compliment de la normativa de protecció de 
dades. 
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 Tres-centes seixanta-cinc entitats (62,6%) es van adreçar al servei en relació 

amb qüestions relatives a la inscripció de fitxers. Així, s’han resolt qüestions 
referides a la identificació de les entitats responsables dels fitxers, la 
delimitació entre fitxers de titularitat privada i fitxers de titularitat pública i s’han 
revisat nombroses propostes de disposicions de caràcter general de creació, 
modificació i supressió de fitxers. 

 
 Tretze entitats (2,2%) van sol·licitar informació respecte de la implantació de 

les mesures de seguretat que cal aplicar en determinats tractaments 
(aplicació dels nivells de seguretat regulats a l’RLOPD, aplicació de mesures 
de seguretat als tractaments no automatitzats, etc.). Cal indicar que, tot i que 
pugui semblar que les consultes relatives a mesures de seguretat són 
escasses, aquestes qüestions es resolen, també, amb motiu de consultes 
sobre l’adequació a la normativa de protecció de dades. 

 
Quant al tipus de entitat, les entitats consultants han estat: 
 
 Cent quaranta-quatre entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

(seixanta-cinc l’any 2010). Destaca el nombre de consultes derivades de la 
reestructuracions dels Departaments de la Generalitat produïdes a partir del 
Govern que va resultar de les eleccions de 2010 i la modificació consegüent 
dels responsables dels fitxers i, en alguns casos, del contingut dels 
tractaments realitzats. 

 
 Dues-centes setanta-cinc entitats de l’àmbit local. 
 
 Quinze universitats. 
 
 Trenta-set corporacions de dret públic. 
 
 Cent nou entitats, dins la categoria d’altres tipus d’entitat (fundacions, 

associacions, empreses mercantils, etc). 
 
 

3.3. La potestat d’inspecció i de tutela de drets 
 
L’article 18 de la Llei 32/2010 relaciona les diferents funcions que correspon dur a 
terme a l’APDCAT en el marc de la seva activitat de control. Com a primera funció de 
control, el precepte es refereix a la potestat d’inspecció, que es desenvolupa 
mitjançant una sèrie d’actuacions que es detallen a l’article 19 de la llei, amb una 
menció expressa a la possibilitat d’inspeccionar els equips físics i lògics utilitzats, als 
locals on estiguin instal·lats. L’Àrea d’Inspecció de l’APDCAT és l’encarregada de dur 
a terme totes aquestes actuacions d’investigació, i les entitats objecte de control 
tenen l’obligació de prestar-hi auxili, amb caràcter preferent i urgent.  
 
Les actuacions d’investigació s’inicien en la majoria de casos a partir de la 
presentació d’una denúncia, que s’ha de formalitzar segons la previsió de l’article 
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22.2 de la Llei 32/2010. Però, en determinades ocasions, les actuacions s’inicien 
d’ofici, en tenir coneixement de fets que podrien constituir vulneracions greus a la 
normativa de protecció de dades. 
 
Les actuacions d’investigació finalitzen amb una decisió, que pot consistir en acordar 
l’arxiu quan es considera que no existeixen indicis que permetin motivar la imputació 
d’una infracció a la normativa de protecció de dades, o bé en incoar un procediment 
sancionador, quan sí que existeixen. Tant de la proposta d’arxiu com de tots els actes 
d’instrucció del procediment sancionador, inclosa la proposta de resolució, 
s’encarrega el personal adscrit a l’Àrea d’Inspecció.   
 
A banda d’aquestes actuacions vinculades a la potestat d’inspecció, l’Àrea 
s’encarrega de la instrucció i proposta de resolució dels procediments de tutela dels 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que s’inicien sempre arran de les 
reclamacions presentades per les persones afectades.  
 
Les resolucions (d’arxiu d’actuacions, les que posen fi a procediments sancionadors i 
les que resolen els procediments de tutela de drets) es publiquen al web de  
l’APDCAT. Aquesta difusió s’ha fet amb les dictades a partir de l’entrada en vigor de 
la Llei 32/2010, prèvia anonimització de les dades de caràcter personal que 
contenien i amb excepció d’aquelles que no tenen cap interès doctrinal. La 
publicació facilita, tant als ens sotmesos al control de l’APDCAT com a la pròpia 
ciutadania, conèixer la doctrina d’aquesta entitat en la seva activitat de control i tutela 
de drets. 
 
És oportú destacar en aquest apartat introductori que durant l’any 2011 s’ha modificat 
el règim sancionador previst a l’LOPD, tant pel que fa als tipus infractors com a les 
sancions previstes. Aquesta modificació s’ha efectuat mitjançant la disposició final 
56a de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, que entrà en vigor  
l’endemà de la seva publicació (BOE núm. 55, de 05.03.2011). La modificació ha 
generat una dificultat afegida, com és la revisió de totes les actuacions d’investigació 
obertes i dels procediments sancionadors en tràmit, a fi d’analitzar si la nova 
regulació afavoria els interessos de la presumpta infractora, ja que en tal cas era 
obligada la seva aplicació retroactiva, d’acord amb l’article 102 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i l’article 128 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i el procediment administratiu comú.  
 
I aquesta revisió dels procediments en tràmit no només consistia en analitzar allò 
referent a la tipificació de les infraccions, sinó també a les sancions a aplicar, en 
especial pel que fa als fitxers i/o tractaments de titularitat privada, als quals s’aplica, 
tal com preceptua l’article 21.3 de la Llei 32/2010, el règim sancionador general de 
l’article 45 de l’LOPD, que preveu la imposició de multa amb caràcter ordinari. En 
efecte, un dels canvis més rellevants que ha portat la Llei 2/2011 ha estat la 
introducció de la figura de l’advertència, prevista a l’article 45.6 de l‘LOPD, 
d’aplicació únicament a les infraccions comeses en relació amb fitxers i/o tractaments 
de titularitat privada. Aquest mecanisme s’ha previst com una mesura per tal que, 
amb caràcter excepcional,  sempre que es tracti d’infraccions lleus o greus i que amb 
anterioritat l’infractor no hagués estat sancionat o advertit, i  hi hagi una concurrència 
significativa dels criteris d’atenuació previstos a l’article 45.4 i 5 de l’LOPD, en lloc 
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d’imposar-se una sanció econòmica, es faci una advertència al subjecte responsable, 
per tal que adopti les mesures correctores que resultin necessàries a fi d’esmenar els 
efectes de la infracció. La no atenció de l’advertència en el termini atorgat en la 
resolució corresponent donarà lloc a l’obertura d’un altre procediment sancionador 
pel seu incompliment. Val a dir que aquesta figura de l’advertència ha estat aplicada 
per l’APDCAT en diversos procediments sancionadors, tal com es fa constar més 
endavant.  
 
Un cop feta aquesta introducció, s’inicia a continuació una anàlisi estadística de 
l’activitat. Comença pel nombre de denúncies i reclamacions rebudes, amb una 
comparativa dels anys anteriors, i en apartats següents s’entra a analitzar amb més 
detall l’activitat desenvolupada.  
 

 
Una anàlisi simplement quantitativa de les dades permet observar un creixement 
important en el nombre de denúncies i reclamacions rebudes a l’APDCAT, amb 
l’increment consegüent del nombre d’expedients tramitats, com es veurà més 
endavant. Així, de la suma de denúncies o actuacions d’ofici, per una banda, i 
reclamacions de tutela de drets, per una altra, en resulten tres-centes seixanta-una 
(dues-centes seixanta-quatre, l’any 2010). S’ha produït, doncs, un augment 
percentual de gairebé el 37%, de manera que es manté la tendència creixent dels 
darrers anys, si bé enguany s’ha pronunciat encara més aquesta línia ascendent, si 
es compara amb l’increment de l’any anterior.  
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Aquest augment obeeix, per una banda, al millor coneixement de la ciutadania del 
dret a la protecció de dades i dels drets que l’assisteixen davant possibles 
vulneracions d’aquest dret fonamental, i d’altra banda, i en connexió amb aquest 
major coneixement, a la consolidació de l’APDCAT com a institució de referència en 
la defensa del dret a la protecció de dades, que s’ha reforçat amb l’entrada en vigor 
de la Llei 32/2010.  
 
Cal posar també de manifest que la proliferació de l’ús d’internet per part de les 
entitats que són objecte de control, com a entorn cada cop més habitual de difusió 
d’informació, o també de tramitació de procediments, comporta que les infraccions 
que es puguin cometre en aquest entorn siguin detectades més fàcilment -i, per tant, 
denunciades i/o objecte de reclamació- per part de les persones afectades.  
 
 

 
Les actuacions d’inspecció prèvia s’han engegat fonamentalment arran de denúncies 
presentades davant de l’APDCAT, si bé en alguns casos s’han iniciat d’ofici, en tenir 
coneixement d’actuacions que, presumptament, podien constituir una vulneració a la 
normativa de protecció de dades.  
 
De les dues-centes noranta-sis actuacions iniciades, cent quaranta-vuit -exactament 
la meitat- s’han tramès a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, ja que la 
determinació de les eventuals responsabilitats en què es podia incórrer pels fets a 
investigar, quedava fora de l’àmbit competencial de l’APDCAT, definit pels articles 
156 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 3 de la Llei 32/2010.  
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Cal destacar, especialment, que el nombre de denúncies i actuacions d’ofici que 
corresponien a l’àmbit de competència de l’APDCAT ha passat de cent quinze l’any 
2010 a cent quaranta-vuit, de manera que s’ha produït un increment de, gairebé, el 
30%. Aquest augment s’ha traduït també en un increment, encara més important, en 
el nombre de resolucions dictades, tal com es podrà observar més endavant.  
 

 
Pel que fa a les reclamacions de tutela de drets, de les seixanta-cinc rebudes a 
l’APDCAT, vit-i-una s’han tramès a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, ja 
que la presumpta desatenció dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició 
no entrava dins l’àmbit competencial de l’APDCAT. Així, doncs, quaranta-quatre de 
les seixanta-cinc reclamacions de tutela de dret rebudes van derivar en la instrucció 
per part de l’APDCAT del procediment corresponent, la qual cosa suposa que s’ha 
mantingut estable la xifra assolida l’any 2010.  
 
 

3.3.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors 
 
L’APDCAT ha iniciat, tal com s’ha assenyalat, un total de cent quaranta-vuit 
actuacions d’investigació prèvia que encaixaven dins el seu àmbit competencial (cent 
quinze, el 2010). En relació amb aquestes diligències d’investigació, s’han dut a 
terme les actuacions adients per tal d’aclarir els fets i els subjectes responsables de 
la presumpta infracció, la qual cosa ha obligat, en ocasions, a efectuar una inspecció 
presencial als locals de l’entitat objecte de control.  
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Tal com es pot veure, han augmentat les inspeccions presencials respecte a l’any 
2010, any en el qual ja s’havien duplicat les de l’any precedent. D’aquestes 
inspeccions s’encarrega personal funcionari, auxiliat per altre personal per raó dels 
seus coneixements tècnics en l’auditoria de sistemes d’informació. Aquestes 
inspeccions presencials s’han efectuat davant responsables de fitxers i/o tractaments 
de titularitat pública i de titularitat privada.  
 

 
En relació amb el tipus d’entitats investigades en les actuacions d’informació prèvia 
instruïdes, en el quadre anterior s’observa que la major part afecten ajuntaments i 
entitats vinculades a aquests ens locals, i, en menor mesura, departaments de 
l’Administració de la Generalitat i entitats vinculades. Lògicament, aquesta proporció 
es reflecteix també en el nombre de procediments sancionadors incoats i resolts, tal 
com es veurà més endavant en el quadre corresponent a aquests procediments. 
 
Així mateix, cal remarcar que vint-i-nou informacions prèvies instruïdes fan referència 
a fitxers de titularitat privada, dada que s’ha de vincular en part a la tendència de les 
administracions públiques a l’externalització de serveis. Aquesta circumstància no 
altera la competència de l’APDCAT respecte a les empreses que actuen habitualment 
com a encarregats del tractament, per compte d’una administració pública. Val a dir, 
en relació amb aquestes actuacions d’investigació en àmbits privats, que nou han 
donat lloc a la incoació d’un procediment sancionador i l’aplicació consegüent del 
règim sancionador previst per als fitxers de titularitat privada, amb les especificacions 
a què s’ha fet referència, d’acord amb la modificació de l’article 45 de l’LOPD 
efectuada per la disposició final 56a de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 
Sostenible. Així, la figura de l’advertència s’ha aplicat en quatre procediments, dos 
d’ells resolts durant l’any 2011, mentre que els altres dos estaven en tràmit en tancar 
l’any. De les vint informacions prèvies restants de l’àmbit privat, una part ha finalitzat 
amb resolució d’arxiu, i una part estan pendents de resoldre.  
 
Cal destacar que, a l’igual que succeí l’any 2010, s’han rebut força denúncies 
relatives al tractament o difusió de dades personals a través d’internet, i denúncies 
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vinculades amb els tractaments de dades personals (imatge o veu) mitjançant els 
sistemes de videovigilància, circumstància que es reflecteix també en el nombre 
elevat de procediments sancionadors incoats i resolts en què la infracció declarada 
s’ha comès en aquests dos entorns.  
 
A continuació s’exposen les xifres relatives als procediments sancionadors incoats i 
finalitzats durant l’any 2011, així com les actuacions prèvies finalitzades amb 
resolució d’arxiu per haver-se considerat, un cop efectuades les actuacions 
d’investigació corresponents, que no existien fets ni indicis suficients que permetessin 
motivar la imputació de cap infracció, i no escaure, per tant, la incoació d’un 
procediment sancionador.  
 

 
Tal com es desprèn del quadre, els procediments sancionadors incoats han estat 
seixanta-nou (seixanta-u, l’any 2010), cinquanta dels quals s’han resolt durant aquest 
any. A aquestes cinquanta resolucions cal afegir-ne trenta que s’havien iniciat l’any 
2010, resultant un total de vuitanta resolucions de procediments sancionadors 
(cinquanta-dues el 2010), amb un increment superior al  50%.  
 
A l’últim cal destacar que s’han dictat seixanta resolucions d’arxiu (trenta-una l’any 
2010), amb un augment de quasi un 100%. Val a dir que una part es refereixen a 
actuacions d’investigació que s’havien iniciat l’any 2010.  
 
Aquestes xifres posen de manifest, com ja s’ha avançat en paràgrafs anteriors, que 
l’activitat no fa més que incrementar-se any rere any, i que la tendència a l’alça de les 
denúncies rebudes, fa créixer de manera notable el nombre d’actuacions 
d’investigació instruïdes, la qual cosa es tradueix, al seu torn, en un augment en el 
nombre de resolucions, ja sigui d’arxiu d’actuacions d’informació prèvia, o de 
procediments sancionadors.  
 

 
Pel que fa al sentit de les resolucions adoptades en els procediments sancionadors, 
dels resolts, en setanta-quatre casos es va concloure que s’havia comès, almenys, 
una infracció de l’LOPD. En seixanta-sis es declarava la comissió d’infracció 
conforme al règim específic per als fitxers de titularitat pública previst als articles 21.2 
de la Llei 32/2010 i 46 de l’LOPD, juntament amb l’establiment de les mesures a 
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adoptar per corregir els efectes de la infracció, tret que aquestes haguessin estat 
adoptades de manera prèvia, per iniciativa del propi ens imputat durant la tramitació 
del procediment -extrem que succeeix sovint- o per la imposició d’una mesura 
imposada cautelarment. En vuit resolucions es va considerar que s’havia comès 
alguna infracció en fitxers i/o tractaments de titularitat privada: en sis es va imposar la 
multa corresponent i en dues es va utilitzar la figura de l’advertència introduïda per la 
Llei 2/2011, sense perjudici de l’establiment, també en aquests casos, de mesures 
correctores, d’acord amb l’article 21.3 de la Llei 32/2010. En els casos restants, el 
procediment sancionador va finalitzar amb una resolució de sobreseïment.  
 

 
 
En relació amb la quantia de les sancions econòmiques imposades en tractaments de 
titularitat privada, tal com s’ha avançat, la Llei 2/2011 ha modificat la quantia de les 
sancions aplicables a les infraccions de caràcter lleu i greu, i ha ampliat i objectivat 
els criteris de graduació o atenuació de les sancions (article 45 de l’LOPD, punts 4 i 
5), de manera que, d’una banda, s’ha reforçat la seguretat jurídica en la concreció de 
la quantia de la sanció, i, de l’altra, en general, ha disminuït la quantia de les sancions 
econòmiques previstes. Cal destacar que en un dels procediments que ha finalitzat 
amb una sanció econòmica, s’ha imposat la multa a dues empreses municipals que 
tenen forma privada, com a responsables solidàries de la infracció comesa.  
 
A continuació es detalla la classificació dels procediments sancionadors resolts en 
funció de la naturalesa de les entitats en relació amb les quals s’ha tramitat el 
procediment, i per entorns afectats.  
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Tal com ja s’havia destacat a l’anàlisi de les informacions prèvies instruïdes, la major 
part dels procediments sancionadors resolts fan referència a infraccions comeses per 
ajuntaments i entitats vinculades, i, en segon lloc, a infraccions comeses per 
departaments de l’Administració de la Generalitat i entitats vinculades. Cal destacar el 
nombre de procediments sancionadors resolts en matèria de fitxers o tractaments de 
titularitat privada inclosos en l’àmbit d’actuació de l’APDCAT, ja sigui amb imposició 
de sanció econòmica o amb aplicació de la figura de l’advertència. Entre aquests es 
troben, principalment, com ja s’ha avançat, empreses que presten serveis a les 
Administracions públiques i que actuen com encarregats del tractament, però també 
hi ha casos d’empreses públiques, els tractaments de les quals, en ser entitats de 
dret privat, s’han de considerar de titularitat privada, i això amb independència de la 
titularitat del seu capital o de la procedència dels seus recursos, segons la definició 
donada per l’article 5.1.l) de l’RLOPD.  
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Pel que fa als procediments sancionadors resolts segons el tipus d’entorn afectat, 
preval el de les càmeres de videovigilància, tal com ja s’ha posat de manifest en 
l’anàlisi de les informacions prèvies instruïdes. Cal assenyalar que aquest entorn pot 
afectar sectors molt diversos, que tenen en comú la circumstància d’instal·lar un 
sistema de videovigilància. Generalment, aquests tractaments estan sotmesos a la 
Instrucció 1/2009, de l’APDCAT. 
 
La major part d’aquests procediments resolts en l’entorn de videovigilància fan 
referència a un tractament de dades excessiu en relació amb la finalitat de vigilància 
de seguretat dels edificis o control d’accessos que pretenen assolir, bé perquè 
capten imatges de la via pública sense que això resultés inevitable per assolir la 
finalitat de seguretat esmentada -la major part de supòsits-, bé perquè capten zones 
de treball o de lleure que resulten excessives o desproporcionades en relació amb la 
finalitat pretesa. En tots aquests casos s’ha imputat la conculcació del principi de 
proporcionalitat i s’ha imposat al responsable del fitxer o tractament l’obligatorietat de 
modificar els camps de visió de les càmeres i d’acreditar-ho davant l’APDCAT. 
També s’ha resolt algun procediment sancionador per vulneració del principi de 
finalitat, atès que les imatges captades inicialment amb la finalitat de videovigilància 



  
 
65

per raons de seguretat, s’havien utilitzat després per a una finalitat diferent, com ara 
la incoació d’expedients disciplinaris.  
 
D’altra banda, diversos procediments resolts en aquest àmbit feien referència a la 
manca dels cartells informatius de l’existència de les càmeres. En altres, l’objecte del 
procediment era la manca d’aprovació de la disposició de creació del fitxer quan 
s’emmagatzemen les imatges. Val a dir que aquesta aprovació no és preceptiva quan 
les càmeres estan sotmeses a autorització administrativa segons el règim específic 
policial de la Llei orgànica 4/1997, si bé en alguns casos el que s’ha imputat és 
precisament la manca d’aquesta autorització, que convertia en il·lícita la captació 
d’imatges. És necessari, però, assenyalar que diverses denúncies rebudes s’han 
tancat amb resolució d’arxiu, ja sigui per constatar que les càmeres estaven 
sotmeses al règim policial i que disposaven de l’autorització prevista a la Llei 
orgànica 4/1997, ja sigui, en el cas de les sotmeses a la Instrucció 1/2009, perquè el 
fitxer corresponent estava creat degudament i inscrit al Registre, o perquè s’ha 
comprovat que els cartells informatius preceptius estaven col·locats. 
 
També s’ha de destacar aquí el nombre significatiu de procediments sancionadors en 
què la infracció declarada s’ha comès en l’entorn d’internet. Aquestes infraccions han 
estat comeses en la seva major part en fitxers i tractaments de titularitat pública, 
circumstància que s’ha de relacionar amb la publicació de resolucions en taulers 
electrònics o en diaris i butlletins oficials digitals, que són accessibles a través 
d’internet. En molts d’aquests casos s’ha declarat la infracció per vulnerar el principi 
de qualitat, en la seva vessant de proporcionalitat, atès que es publicaven dades 
excessives per a la finalitat perseguida. També s’ha declarat la infracció en alguns 
casos per publicar notificacions edictals sense haver efectuat de manera prèvia els 
preceptius intents de notificació personal previstos a la legislació de procediment 
administratiu, la qual cosa convertia la difusió de dades en il·lícita per no disposar de 
l’habilitació legal necessària, a manca del consentiment de la persona afectada. En 
relació amb aquest mateix entorn cal destacar alguns supòsits de formació virtual, en 
què no s’havien implementat les mesures de seguretat adequades per tal d’evitar que 
tercers no autoritzats accedissin a dades personals.  
 
S’han resolt un gran nombre de procediments sancionadors vinculats al fitxer de 
padró d’habitants, per la manca d’aprovació de la disposició general de creació 
d’aquest fitxer de titularitat pública. Aquests procediments afectaven ajuntaments de 
municipis de més de mil habitants, als quals prèviament l’APDCAT havia advertit de 
forma reiterada sobre la necessitat de donar compliment a l’article 20 de l’LOPD. 
Aquesta circumstància explica l’existència d’un nombre tan elevat de procediments 
en l’entorn d‘“altres competències administratives”, en el qual s’han ubicat aquestes 
infraccions relatives a la competència municipal sobre el padró d’habitants. També 
sota el concepte d’altres competències administratives s’inclouen procediments per 
infraccions comeses per administracions públiques en l’exercici de les seves 
funcions, les quals no encaixen en cap dels altres supòsits específics del quadre, 
com seria el cas d’infraccions comeses en l’entorn d’un ple municipal, en la tramitació 
de procediments administratius generals, etc.  
 
A continuació es detalla la classificació dels procediments sancionadors resolts 
segons la tipologia de la infracció declarada.  
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El nombre més elevat correspon a la conculcació del principi de qualitat de dades 
consagrat a l’article 4 de l’LOPD, infracció que ha estat tipificada de manera 
específica arran de la modificació operada per la Llei 2/2011. Els procediments en 
què s’ha declarat aquesta infracció es reparteixen, gairebé a parts iguals, entre els 
casos en què el principi de qualitat s’ha vulnerat en la vessant del principi de 
proporcionalitat, és a dir, per recollir i/o tractar dades no adequades i  excessives 
d’acord amb la finalitat perseguida, i els casos en què s’ha vulnerat en la vessant del 
principi de finalitat, és a dir, per tractar dades amb una finalitat diferent d’aquella per 
a la qual s’havien recollit.  
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Pel que fa a la conculcació del principi de qualitat en la seva vessant de 
proporcionalitat, la major part de supòsits fan referència als tractaments excessius de 
dades en l’àmbit de la videovigilància, al qual ja s’ha fet referència. També cal 
destacar, novament, els supòsits de publicació de dades excessives en els taulers 
electrònics o en l’edició digital de butlletins oficials accessibles a través d’internet: es 
tracta de casos en què es difonien més dades de les necessàries per assolir la 
finalitat pretesa amb la publicació, ja que per a la finalitat de permetre la identificació 
de la persona afectada, no es considera necessari publicar el nom i els cognoms 
juntament amb el número de DNI/NIE complet.  
 
S’han declarat un gran nombre d’infraccions vinculades a la manca de creació del 
fitxer de titularitat pública, circumstància relacionada amb el que ja s’ha dit sobre la 
tramitació de diversos procediments contra ajuntaments per manca de creació del 
fitxer del padró d’habitants. A aquests s’han d’afegir altres casos de manca de fitxer 
en l’àmbit de la videovigilància, i destacar uns supòsits en què la recollida de dades 
sense la prèvia aprovació de la creació del fitxer s’efectuava amb l’enregistrament de 
trucades per part de la policia local.  
 
Pel que fa a la vulneració del dret d’informació de l’article 5 de l’LOPD en el 
tractament de les dades, en relació amb el qual també s’han declarat un gran nombre 
d’infraccions, cal posar en relleu els supòsits en què la manca d’informació fa 
referència a l’existència de càmeres de videovigilància amb finalitat de seguretat  i els 
casos en què la manca d’informació està vinculada a formularis que utilitzen els 
policies locals per denunciar presumptes infraccions a les ordenances municipals.  
 
A l’últim, quant als procediments per la infracció per la cessió o comunicació de 
dades, en sis d’ells les dades objecte de comunicació tenien la consideració de 
dades especialment protegides (article 7 de l’LOPD), cas en el qual la Llei 2/2011 ha 
mantingut la tipificació com a infracció molt greu, a diferència de la cessió de dades 
personals no especialment protegides, que s’ha passat a considerar com a infracció 
greu.  
 
 

3.3.2. Supòsits destacats 
 
Com ja s’ha esmentat, les resolucions sancionadores es troben disponibles al web de 
l’APDCAT, de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la Llei 32/2010. És per 
això que, a diferència del que s’havia fet en memòries anteriors, no se’n transcriuen 
els continguts, sinó que es destaquen alguns supòsits que es consideren d’interès.  
 

3.3.2.1. Conculcació del principi de qualitat de dades en la seva vessant de 
finalitat 

 
a) Un grup municipal va tractar la dada de caràcter personal referent a l’adreça 

electrònica d’un veí que havia presentat una petició o reclamació davant 
l’ajuntament. Aquesta dada personal figurava al fitxer del registre d’entrades i 
sortides de documents de l’ajuntament, i el grup municipal hi va accedir en 
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exercici de les funcions de control que té atribuïdes. Després, però, va utilitzar 
aquella dada per a un fi que no estava vinculat a aquella funció de control; en 
concret, va utilitzar l’adreça electrònica amb la finalitat de contactar amb el veí que 
havia formulat aquella petició o reclamació, i per a posar-se a la seva disposició. 
Aquest tractament amb una finalitat diferent de la que havia justificat l’obtenció de 
la dada personal, es va dur a terme sense el consentiment previ de la persona 
afectada i sense la concurrència d’habilitació legal que l’emparés, motiu pel qual 
es va concloure que el grup municipal havia conculcat el principi de finalitat 
consagrat a l’article 4.2 de l’LOPD. 
 

b) Un Ajuntament enregistrava les trucades rebudes i efectuades associades a un 
número de telèfon de la policia local, conservant les gravacions efectuades durant 
un període de temps de fins a sis anys. La finalitat declarada del fitxer “Gestió 
policial”, on, segons l’Ajuntament, es recollien les dades personals derivades de 
les gravacions, era la de “gestió i manteniment de la informació recopilada a fi de 
facilitar l’activitat diària de la policia”. No obstant això, en el procediment 
sancionador es va acreditar que l’Ajuntament havia incoat expedients disciplinaris 
a agents de la policia local en què es va utilitzar com a prova de càrrec el 
contingut d’una gravació telefònica inclosa en el fitxer abans esmentat. En la 
resolució es va declarar que l’Ajuntament havia tractat les dades personals 
obtingudes mitjançant l’enregistrament de trucades telefòniques per a una finalitat 
diferent a aquella per a la qual les dades s’havien recollit, de manera que es 
conculcava el principi de qualitat, en la seva vessant de finalitat.  

 

3.3.2.2. Cessió o comunicació de dades personals 

 
a) Un col·legi d’educació infantil i primària va facilitar a l’AMPA del centre dades de 

caràcter personal de l’alumnat i de pares, mares i/o tutors/res (nom i cognoms, 
adreça i telèfon) sense haver recollit el seu consentiment a tal efecte i sense 
concórrer una habilitació legal. El col·legi havia recollit aquestes dades per mitjà 
d’un formulari que tenia per títol “Full d’actualització de dades i de confirmació de 
places per al curs”. En aquest formulari no hi figurava cap casella a fi que pares, 
mares i/o tutors/res atorguessin el seu consentiment al centre per comunicar les 
dades personals a l’AMPA. En conseqüència, es va declarar la infracció per 
vulnerar l’article 11 de l’LOPD, en virtut del qual, amb caràcter general, les dades 
només es poden comunicar a un tercer amb el consentiment previ de l’afectat (art. 
11.1), o quan la cessió està autoritzada en una llei (article 11.2.a).  

  
b) Un Ajuntament va publicar al tauler d’anuncis (en la versió electrònica i en format 

paper), així com en el butlletí oficial de la província (en format digital accessible a 
través d’internet) dos anuncis en què figuraven dades de caràcter personal (nom i 
cognoms, NIF i adreça) d’un gran nombre de persones que tenien la condició 
d’interessades en l’expedient incoat per donar-les de baixa del Padró d’Habitants 
del municipi. En la tramitació del procediment es va constatar que la publicació de 
dades de la persona denunciant es va dur a terme sense que l’Ajuntament hagués 
intentat practicar abans la notificació personal, tal com exigeix l’article 59.2 de la 
Llei 30/1992. En la resolució s’exposava que aquella publicació al tauler d’anuncis 
i al butlletí oficial a través d’internet, encara que no tenia uns destinataris concrets, 
es considerava com una comunicació de dades en el sentit de l’article 11 de 
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l’LOPD. Per tant, es va concloure que aquella difusió de dades era una cessió o 
comunicació de dades il·lícita en tant que no gaudia ni del consentiment de la 
persona afectada ni d’habilitació legal. 
 

c) Un Ajuntament va facilitar a una empresa editorial la dada de caràcter personal 
referent a l’adreça corporativa de correu electrònic de diversos empleats públics 
sense el seu consentiment, per a una finalitat no vinculada a l’esfera de l’activitat 
laboral. En concret, aquesta dada es va facilitar per tal que l’empresa gestionés 
l’enviament d’una invitació a la presentació d’un llibre. Aquesta comunicació es va 
efectuar sense la concurrència d’una habilitació legal i sense el consentiment de 
les persones afectades, motiu pel qual es va declarar la infracció de l’article 11 de 
l’LOPD.  

 

3.3.2.3. Cessió o comunicació de dades personals especialment protegides 

 
a) En un recurs contenciós administratiu interposat per una persona contra una 

sanció administrativa, l’òrgan competent va remetre al jutjat l’expedient 
administratiu corresponent, en el qual hi figurava un llistat que contenia dades de 
caràcter personal (DNI, nom i cognoms, número de l’expedient, data de comissió 
de la infracció, import de la sanció i precepte infringit) relatives a persones que no 
eren part en aquell procediment judicial. Aquesta comunicació de dades al jutjat, i 
per extensió a les parts d’aquell procediment judicial i als seus representants, es 
va efectuar sense disposar del consentiment de les persones afectades ni la 
concurrència d’una habilitació legal. Aquest supòsit de fet s’ha repetit en diverses 
ocasions, i ha afectat diversos òrgans administratius que intervenien en la 
tramitació de procediments sancionadors en matèria de trànsit, la qual cosa ha 
donat lloc a diverses resolucions anàlogues. 
 

b) Un Ajuntament va comunicar a un mitjà digital d’àmbit municipal les dades de 
caràcter personal relatives a la salut de diferents persones usuàries d’un Centre 
d’Atenció Primària, mitjançant la remissió al mitjà de comunicació d’algunes de les 
instàncies que havien presentat davant l’Ajuntament formulant queixes pel 
funcionament del centre, en les quals detallaven informació referent a la seva salut. 
Aquesta remissió s’havia efectuat sense el consentiment exprés de les persones 
afectades i sense la concurrència de cap previsió legal, per raons d’interès 
general, tal com exigeix l’article 7.3 de l’LOPD. 
 

c) En el marc d’un projecte d’investigació, un hospital que hi participava va enviar al 
centre de recerca, adscrit a una universitat, dades de salut d’alguns dels seus 
pacients, sense dur a terme un procés previ de dissociació de dades. Aquesta 
comunicació de dades relatives a diferents pacients es va efectuar sense que 
concorregués el consentiment exprés dels afectats, ni cap habilitació legal. La 
resolució per la qual es declarava la infracció per aquesta cessió de dades il·lícita, 
es fonamentava, també, en les previsions de la normativa sectorial aplicable, en 
concret la Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica, i la Llei 21/2000, de 
29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del 
pacient, i la documentació clínica.  
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3.3.2.4. Tractament il·lícit (no cessió) de dades especialment protegides  

 
a) Es van dictar dues resolucions que afectaven a dos ajuntaments, als quals se’ls 

declarà responsables de la comissió de sengles infraccions molt greus, pel 
tractament de dades referents a la vida sexual de les persones, sense el seu 
consentiment exprés, ni la concurrència d’una habilitació legal específica. 
Aquests tractaments s’efectuaven a través dels formularis de denúncia expedits 
en aplicació d’ordenances locals. En la tramitació dels dos procediments es va 
considerar que la recollida i el tractament per part de la policia local de dades 
relatives a la vida sexual en butlletes de denúncia necessitava el consentiment 
exprés de la persona afectada o una habilitació legal concreta i específica, 
requisit que no compleix una ordenança municipal, ni tampoc la normativa amb 
rang legal que autoritza els ens locals a dictar ordenances que estableixin els 
tipus d’infraccions i sancions en relació amb determinades matèries.  
 

b) Tractament de dades de salut sense consentiment exprés. Un centre de recerca  
adscrit a una universitat va tractar, en el marc de diversos projectes 
d’investigació, les dades de caràcter personal referents a la salut de pacients de 
diferents establiments sanitaris. Aquest tractament de dades de salut amb 
finalitats d’investigació es va dur a terme sense la prèvia 
dissociació/anonimització, i sense el consentiment exprés de les persones 
afectades o la concurrència d’habilitació legal.  

 

3.3.2.5. Conculcació del principi de consentiment 

 
a) Un grup municipal va recollir i tractar dades personals d’una pluralitat de 

persones amb la finalitat de felicitar-les l’aniversari i l’onomàstica i enviar 
informació política, tot això sense el seu consentiment ni la concurrència 
d’habilitació legal, motiu pel qual es va declarar que s’havia vulnerat el principi de 
consentiment previst a l’article 6 de l’LOPD.  
 

b) En una altra resolució es va analitzar un cas en què un òrgan d’un ajuntament 
havia accedit al contingut d’un sobre dirigit a una persona regidora que no 
formava part de l’equip de govern local (ni ocupava cap altre càrrec en 
l’organització municipal). Es va considerar que s’havia produït un tractament de 
dades personals il·lícit, per vulnerar el principi de consentiment.  

 

3.3.2.6. Vulneració del deure de secret 

 
a) S’han dictat diverses resolucions en què es declara la infracció consistent en la 

vulneració del deure de secret, per haver aparegut a la via pública, i, per tant, 
accessible a persones no autoritzades, documentació que contenia dades de 
caràcter personal. En un cas es va declarar la comissió d’aquesta infracció 
respecte d’una societat privada municipal, que, d’acord amb el que es va poder 
constatar mitjançant l’acte d’inspecció presencial, era la responsable del 
tractament de les dades aparegudes a la via pública, i a qui li era exigible el deure 
de custodiar amb diligència les dades personals objecte de tractament, per tal 
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d’evitar que aquestes puguin ser conegudes per tercers fora dels casos permesos 
per la llei, motiu pel qual es va considerar que havia vulnerat el deure de secret 
previst a l’article 10 de l’LOPD. 

 
b) Una persona que ocupava un càrrec d’un Ajuntament va revelar en el transcurs 

d’una sessió ordinària del ple, una informació que coneixia per raó del seu càrrec, 
relativa a una sanció administrativa en matèria de trànsit imposada a un ciutadà 
que havia formulat una pregunta durant la mateixa sessió, sense que estigués 
justificat, per respondre-li, revelar la informació esmentada. Aquesta dada 
personal referent a una infracció/sanció administrativa la coneixia la persona que 
la va revelar per raó del càrrec que ocupava a l’Ajuntament, i es trobava, per tant, 
sotmesa al deure de secret. En conseqüència, es va declarar que l’Ajuntament, 
com a responsable del fitxer en el qual es trobava inclosa la informació 
esmentada, havia comès una infracció per vulneració del deure de secret.  
 

c) Una biblioteca pública va enviar dos correus electrònics a nou-centes persones 
usuàries, aproximadament, sense emprar l’opció de còpia oculta, la qual cosa 
provocà la difusió de la dada de caràcter personal relativa a l’adreça electrònica 
dels diferents usuaris, sense haver obtingut el consentiment previ dels afectats, de 
manera que es va cometre una vulneració del deure de secret en relació amb la 
dita dada personal.  

 

 3.3.2.7. Manca de mesures de seguretat 

 
a) Una universitat consentia que qualsevol persona que estigués connectada a 

internet pogués accedir, sense cap tipus de restricció, al directori d’alumnes que 
figurava al seu web, i, en conseqüència, a les dades de caràcter personal de 
l’alumnat, relatives a nom i cognoms, la facultat o escola a la qual pertanyien i  
l’adreça electrònica. Es va declarar que s’havia vulnerat el principi de seguretat 
de les dades (article 9 de l’LOPD), i es va qualificar com a infracció greu, per no 
tenir implantades les mesures de seguretat previstes a l‘RLOPD.  
 

b) Un organisme públic va encarregar a una empresa que impartís, i n’efectués el 
seguiment, cursos virtuals de formació a distància, de tal manera que l’empresa 
assumia la condició d’encarregat del tractament en la prestació d’aquest servei. El 
responsable del fitxer va indicar a l‘encarregat les mesures de seguretat que 
havia d’implementar. En la tramitació del procediment sancionador es va 
constatar, però, que l’empresa no va implementar les mesures de seguretat 
adequades per evitar l’accés a les dades de caràcter personal de les persones 
usuàries de la plataforma virtual, i, en especial, les establertes als articles 91 i 93 
de l‘RLOPD (control d’accés i identificació i autenticació), motiu pel qual es va 
declarar que s’havien vulnerat les mesures de seguretat exigibles.  

 

3.3.3. Procediments de tutela de drets  
 
En relació amb la potestat de tutela de drets, s’han rebut seixanta-cinc reclamacions, 
si bé vint-i-una s’han traslladat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè 
feien referència a fitxers o tractaments sotmesos a la seva competència. Així, les 
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reclamacions rebudes que corresponia instruir a l’APDCAT han estat quaranta-quatre, 
la qual cosa suposa que s’ha mantingut estable respecte a la xifra equivalent de l’any 
anterior.  

 
Com s’observa, la xifra de procediments resolts durant l’any ha disminuït respecte de 
l’any anterior, circumstància que obeeix al fet que una part significativa de les 
reclamacions s’han presentat en el tram final de l’any, de manera que si bé la 
recepció, i en ocasions la instrucció, de la reclamació s’ha dut a terme durant el 2011, 
la resolució no s’haurà dictat fins a l’inici de l’any següent.  
 

 
D’acord amb el que es reflecteix al quadre anterior, vint-i-dues reclamacions resoltes 
han estat estimatòries, i, consegüentment, com a ens que tutela els drets ARCO, en la 
resolució l’APDCAT ha requerit l’entitat davant la qual s’havia exercit el dret tutelat per 
tal que el fes efectiu, tret del cas que s’hagués fet ja durant la tramitació del 
procediment, cosa que succeeix en alguns casos. Cal assenyalar que, de les 
reclamacions estimatòries, set ho van ser únicament per raons formals, i en concret 
perquè l’entitat davant la qual s’havia exercit el dret no l’havia atès en el termini fixat a 
l’efecte, extrem que posa en relleu la dificultat en què, de vegades, es troben les 
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entitats per complir, sobretot, el termini de deu dies aplicable als drets de 
cancel·lació, rectificació i oposició. En aquest punt, cal recordar que la normativa 
aplicable exigeix contestar de manera expressa la sol·licitud efectuada per la persona 
interessada, encara que sigui per denegar el dret, fins i tot en el cas que en els fitxers 
i tractaments de l’entitat no figuri cap dada personal relativa a la persona que 
exerceix el dret.  

 
 
Quant al dret que era objecte de reclamació, dinou reclamacions resoltes feien 
referència al dret d’accés (la majoria, tal com venia succeint els darrers anys). Dels 
casos restants, nou feien referència al dret de cancel·lació, mentre que sis tenien com 
a objecte el dret d’oposició a un tractament determinat, tractament que en la majoria 
de casos estava vinculat a la publicació de dades personals en diaris i butlletins 
oficials digitals, amb la consegüent indexació pels cercadors d’internet. Les quatre 
restants es referien al dret de rectificació.  
 
A continuació es detalla la classificació dels procediments de tutela de drets resolts 
en funció de la naturalesa de les entitats objecte de reclamació, i després, per 
entorns afectats. 
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La major part de reclamacions formulades per les persones afectades davant 
l’APDCAT feien referència a la desatenció dels drets ARCO per part de departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o entitats vinculades. Esdevé 
necessari, però, matisar que s’han inclòs aquí les reclamacions formulades contra 
centres de salut que pertanyen a la xarxa sanitària pública, així com les formulades 
contra entitats que actuen en l’àmbit de salut amb personalitat jurídica pròpia, en 
règim de concert. A l’últim, en el concepte de fitxers privats s’han inclòs reclamacions 
que tenien per objecte el dret d’accés exercit davant centres educatius concertats 
amb la Generalitat de Catalunya, sotmesos al control de l’APDCAT.  
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Convé ressaltar els procediments de tutela resolts vinculats a dades de salut, la 
majoria dels quals (cinc) es referien a l’exercici del dret d’accés a informació 
continguda a la història clínica. 
 
Convé ressaltar també els procediments que feien referència a l’entorn d’internet, i en 
els quals les persones reclamants exercien el dret de cancel·lació o el d’oposició, per 
tal d’evitar que les dades relatives a la seva persona fossin publicades a l’edició 
digital del diari o butlletí provincial corresponent, accessible a través d’internet. En 
alguna d’aquestes reclamacions no es va entrar en el fons de l’assumpte per raons 
formals, com ara que, prèviament, no s’havia exercit el dret davant el responsable del 
fitxer o tractament, és a dir, l’entitat que havia ordenat la inserció de l’anunci al diari o 
butlletí corresponent. En alguna altra reclamació, amb la intervenció de l’APDCAT, 
s’ha aconseguit que les dades que s’havien publicat als diaris oficials deixessin de 
ser indexades pels cercadors d’internet, de manera que només s’han mantingut 
accessibles a través dels cercadors propis i interns del diari o butlletí oficial 
corresponent.  
 
Així mateix, també és significatiu el nombre de reclamacions resoltes en relació amb 
l’estimació del dret d’accés exercit per persones internes en centres penitenciaris, i, 
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en concret, per accedir a les dades personals contingudes en els seus expedients 
penitenciaris, circumstància que s’havia produït ja l’any 2010. En aquest sentit, cal 
posar de manifest que amb ocasió de la resolució d’un d’aquests procediments, 
l’APDCAT s’ha pronunciat sobre la manera en què es pot fer efectiu aquest dret, 
tenint en compte les dificultats posades de manifest pel departament afectat, relatives 
al volum ingent que en alguns casos pot tenir l’expedient penitenciari. Així, s’ha 
considerat que una alternativa vàlida podria ser la de permetre l’accés visual a tot 
l’expedient penitenciari per tal que l’afectat concretés els documents als quals pretén 
accedir, opció que es podria considerar ajustada a allò que determina l’article 28.1 e) 
de l’RLOPD, el qual preveu la possibilitat que el responsable del fitxer pugui articular 
un sistema diferent dels previstos inicialment pel precepte, sempre que aquest 
sistema alternatiu sigui adequat a la configuració o implantació material del fitxer, 
com seria el cas analitzat, ja que concorre una raó d’especial complexitat pel gran 
nombre de documents que poden formar part d’un expedient penitenciari.  
 
A l’últim, també convé subratllar que no s’ha resolt cap procediment de tutela de 
drets vinculat amb el tractament de dades efectuat mitjançant sistemes de 
videovigilància, si bé a finals d’any s’han rebut diverses reclamacions sobre aquest 
entorn, que encara no s’han resolt.  
 

3.3.4. Supòsits destacats 
 
Com ja s’ha dit a l’epígraf introductori, les resolucions adoptades per l’APDCAT en el 
marc dels procediments de tutela de drets es troben disponibles al web de l’APDCAT, 
de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la Llei 32/2010. És per això que, 
com ja s’ha fet en el cas de les resolucions sancionadores, i a diferència del que 
s’havia fet en memòries anteriors, no es transcriuen aquí continguts de les resolucions 
adoptades, sinó que únicament es resumeixen a continuació alguns supòsits en 
relació amb les quatre tipologies de drets ARCO, que poden tenir un interès més 
general, a banda dels casos que ja s’han esmentat. 
 

3.3.4.1. Dret d’accés a dades de salut 

 
a) Una persona va presentar una reclamació davant l’APDCAT, en què exposava que 

un hospital li havia denegat parcialment la sol·licitud d’accés a la història clínica 
del seu pare difunt, ja que trobava a faltar alguns documents que al seu entendre 
havien de figurar a la història clínica. Com a qüestió prèvia, en la resolució del 
procediment de tutela es va aclarir que si bé el dret d’accés és un dret 
personalíssim, i, per tant, en principi el seu exercici està reservat a la persona 
afectada o titular del dret, el cas calia entendre’l emmarcat en el reconeixement 
del dret de les persones vinculades al difunt, per raons familiars o de fet, a accedir 
a la història clínica d’aquest, dret reconegut a l’article 18.4 de la Llei 41/2002. Pel 
que fa al fons de la qüestió, es va reconèixer el dret de la persona reclamant a 
accedir a la part de la història clínica objecte de reclamació, com a integrant del 
contingut mínim de tota història clínica, atenent al deure de conservació de la 
documentació continguda a la història clínica en els terminis establerts per la 
legislació sectorial aplicable, considerant inadequat el motiu de denegació adduït 
pel centre hospitalari i en el benentès que de l’accés a aquesta informació no es 
podia deduir cap perjudici envers terceres persones. A l’últim, i pel que fa a la 
al·legació del centre hospitalari del dret dels professionals que havien intervingut 
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en l’elaboració de la història clínica a invocar la reserva de llurs anotacions 
subjectives, apreciacions o observacions, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 
21/2000, en la resolució es precisava que aquest dret no correspon invocar-lo a 
l’hospital sinó als professionals autors d’aquestes eventuals anotacions 
subjectives, circumstància que no s’havia acreditat.  

 
b) Una persona va reclamar per la presumpta desatenció del dret d’accés a la seva 

història clínica, prèviament exercit davant un centre hospitalari. Durant la tramitació 
del procediment el centre hospitalari va admetre que havia perdut part de la 
història clínica objecte de reclamació i que, per això, havia facilitat l’accés 
únicament a una part. En la resolució, que estimà la reclamació, s’argumentà que 
l’eventual pèrdua de part de la història clínica en format no automatitzat no eximeix 
l’hospital de l’obligació de facilitar tota aquella informació que es pugui recuperar, 
ja sigui perquè la informació també és conservada en format automatitzat, o bé, 
perquè existeixen còpies de la mateixa en format paper en altres fitxers o arxius. 
Així les coses, es va concloure que l’hospital havia de dur a terme la tasca de 
reconstrucció d’aquella part que estava “il·localitzable”, en la mesura que fos 
possible.  

 

3.3.4.2. Dret d’accés a dades no referents a la salut 

 

a) Una persona reclamava perquè havia exercit el dret d’accés a les dades escolars 
contingudes en els fitxers del col·legi del seu fill menor d’edat, sense que hagués 
rebut cap resposta. El reclamant acompanyava amb el seu escrit documentació 
acreditativa conforme era titular de la potestat parental respecte del fill menor 
d’edat en relació amb el qual exercia el dret d’accés, titularitat que compartia amb 
la mare, qui n’ostentava la custòdia. L’APDCAT va estimar la reclamació 
presentada, atès que no era aplicable cap de les limitacions al dret d’accés que 
preveu amb caràcter restrictiu l’LOPD i, per tant, va reconèixer el dret del pare a 
accedir a les dades escolars referents al fill.  
 

b) Un ciutadà va formular reclamació davant l’APDCAT, atès que un departament de 
l’Administració de la Generalitat no havia atès el seu dret d’accés a les sol·licituds 
de preinscripció dels seus fills. Al respecte, el departament exposava que no era 
l’òrgan que custodiava dita documentació, sinó que tal condició la tenia el centre 
escolar, així com que s’havia procedit a la destrucció d’aquesta. En la resolució es 
declarà que, encara que s’hagués destruït la documentació, la informació a la 
qual es volia accedir també constava en format automatitzat, motiu pel qual 
s’havia de facilitar al reclamant aquesta informació.  

 

3.3.4.3. Dret de cancel·lació 
 
Un ciutadà va reclamar exposant que havia sol·licitat la cancel·lació dels antecedents 
policials referents a la seva persona que figuressin en els fitxers policials, i no havia 
rebut resposta. Durant el tràmit d’audiència el responsable del fitxer va manifestar 
que la persona reclamant va exercir el dret de cancel·lació mitjançant un formulari, en 
el qual s’exigia l’acreditació documental de l’arxiu dels procediments judicials 
derivats de les actuacions policials respecte a les quals sol·licitava la cancel·lació. 
Atès que la sol·licitud no aportava la documentació esmentada, se’l va requerir amb 
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l’advertència que si no donava compliment al requeriment en el termini concedit a 
l’efecte, se’l tindria per desistit de la seva sol·licitud. Consta a les actuacions que la 
persona va aportar determinada documentació en resposta a aquell requeriment, 
però el responsable del fitxer la va considerar insuficient, i per tant no es va fer 
efectiva la cancel·lació sol·licitada. Així les coses, el motiu principal de la controvèrsia 
consistia en determinar si la documentació aportada per la persona reclamant era 
suficient o no per fer efectiva la cancel·lació dels antecedents policials. En la 
resolució es va considerar que, certament, la documentació judicial aportada era 
insuficient, ja que no es podia vincular a la informació policial respecte a la qual 
s’exercí el dret de cancel·lació, motiu pel qual es desestimà la reclamació.  
 
Tanmateix, en la resolució es va posar de manifest l’existència d’una problemàtica, 
atesa la dificultat de la persona afectada per identificar els procediments judicials 
vinculats a les dades policials que demanava cancel·lar. A aquest respecte, en la 
resolució es va recordar la possibilitat prevista a l’article 15 de l’LOPD, segons la 
qual, la persona reclamant podia exercir el dret d’accés -en relació amb les dades 
personals que figuraven als fitxers policials- a fi i efecte de tenir informació sobre els 
òrgans judicials als quals s’havien cedit les seves dades, informació que permetria a 
la persona afectada obtenir d’aquests òrgans una certificació de la resolució judicial 
acreditativa de la seva fermesa, que inclogués també la referència al número de 
diligències policials que figuren al fitxer policial i que van donar lloc al procediment 
judicial, la qual cosa facilitaria l’efectivitat del dret de cancel·lació. 
 

3.3.4.4. Dret de rectificació  
 
Es va rebre una reclamació en la qual una persona sol·licitava la rectificació d’una 
dada que un professional sanitari havia fet constar en un document integrat en la 
història clínica. En el decurs del procediment, l’hospital al·legà que no procedia la 
rectificació, tota vegada que la dada tenia el caràcter d’anotació subjectiva, 
efectuada per un metge, i que responia a la realitat dels fets. L’APDCAT va entendre 
que no procedia la rectificació sol·licitada, atesa la manca d’acreditació, per part de 
la persona reclamant, del caràcter erroni de la informació consignada al curs clínic, 
tal com exigeix l’article 32 de l‘RLOPD. És per això que, atesa la improcedència de la 
rectificació, l’APDCAT va reconduir la reclamació de rectificació a cancel·lació, 
entenent que aquesta podia ser una alternativa vàlida per resoldre la controvèrsia. En 
aquest sentit, la resolució estimà la reclamació, atès que, amb independència de si 
aquella informació tenia la condició d’anotació subjectiva, l’hospital no va acreditar la 
naturalesa clínico-assistencial de la dada, malgrat haver-lo requerit a l’efecte. En 
altres paraules, l’hospital no va acreditar que la dada controvertida fos necessària per 
garantir una assistència adequada al pacient, per la qual cosa procedia la seva 
cancel·lació de conformitat amb els articles 4.5 i 16.2 de l’LOPD. 
 

3.3.4.5. Dret d’oposició 
 
Un ciutadà va presentar una reclamació davant l’APDCAT perquè s’oposava a que 
les dades relatives a la seva persona, referents a una subvenció que li fou atorgada 
l’any 2005, es publiquessin al diari oficial, de tal manera que fossin susceptibles 
d’indexació amb els cercadors d’internet, amb la simple introducció dels seus nom i 
cognoms. En la resolució es considerà que concorrien els requisits que estableix 
l’article 6.4 de l’LOPD per estimar el dret d’oposició. És per això que en la resolució 
es requerí el responsable del fitxer, és a dir l’organisme que va ordenar publicar la 
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informació sobre la subvenció, que sol·licités al diari oficial l’adopció de les mesures 
oportunes a fi d’evitar la indexació esmentada, mesures que es van executar en la 
forma i el termini indicats a la resolució.  
 
 

3.3.5. Coordinació entre les àrees d’inspecció de les diferents agències de 
protecció de dades amb competències dins l’Estat espanyol 
 
Seguint la línia de col·laboració 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, mitjançant videoconferència: el 23 de 
maig i el 23 de novembre. Les trobades d’aquest grup de treball permeten mantenir 
un elevat grau de cooperació i col·laboració institucional. A més, l’especialització del 
grup afavoreix la coordinació de criteris i procediments d’actuació, atès que s’hi 
plantegen assumptes i problemes comuns. Aquestes reunions tenen com a objectiu 
fonamental, doncs, estudiar casos que permeten analitzar determinades qüestions 
d’interès per a totes les àrees d’inspecció. Es tracta, fonamentalment, d’intercanviar 
criteris d’actuació i interpretació a fi i efecte d’aconseguir una certa coordinació entre 
totes les agències. 
 
La temàtica dels afers tractats aborda tant qüestions simplement procedimentals com 
de fons. És oportú destacar, primerament, que la modificació del règim sancionador 
previst a l’LOPD efectuada mitjançant la disposició final 56ena de la Llei 2/2011, de 4 
de març, d’Economia Sostenible, ha centrat gran part del debat de les reunions 
mantingudes. A tall d’exemple, s’han examinat els requisits i les circumstàncies que 
permeten aplicar la figura de l’advertència, i altres canvis en la tipificació de diverses 
infraccions previstes a l’LOPD.  
 
Per altra banda, a les reunions mantingudes s’han tractat altres temes aliens a la 
reforma introduïda per la Llei 2/2011, com ara els següents: 
 

a) L’exercici dels drets ARCO pel que fa a la publicació de dades personals a 
través de butlletins o diaris oficials accessibles a través d’internet, i, en 
concret, en allò referent a les indexacions efectuades pels cercadors.  

 
b) Les reclamacions de tutela del dret d’accés formulades per un dels 

progenitors respecte a dades personals de fills menors d’edat, en cas de 
pares i mares separats o divorciats, que tenen atribuïda de forma conjunta la 
potestat parental, quan l’altre progenitor s’oposa a l’accés exercit.  

 
c) La participació de les persones denunciants en els procediments 

sancionadors iniciats a conseqüència de la seva denúncia.  
 
 

3.3.6. Plans d’auditoria 
 
S’han realitzat actuacions relacionades amb el primer Pla d’auditoria i s’ha continuat 
amb l’execució del segon. D’aquell se n’ha elaborat l’informe de conclusions, fet 
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públic el 15 de novembre, en una jornada que va servir per a explicar la situació i 
alguns resultats provisionals del segon pla. 
 
Les conclusions dels plans d’auditoria sobre el grau general de compliment i les 
recomanacions generals pertinents s’han de difondre públicament, segons el que 
preveu l’article 20.4 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. 
 
 

3.3.6.1. Dades més rellevants de l’informe del primer Pla d’auditoria 

 
Durant l’execució del primer Pla d’auditoria es va detectar que si bé l’inici del pla era 
conegut, no succeïa igual amb la finalització. Va caldre, per tant, establir quin era el 
grau d’execució necessari per poder considerar l’informe de conclusions prou 
representatiu de la situació i dels treballs efectuats. Aquest grau ha quedat fixat en el 
70%. Les dades contingudes a l’informe corresponen a un 72,88% d’execució del pla 
d’auditoria (situació a 18.2.2011). 
 
Es va optar per auditar el compliment del dret d’informació per dos motius, 
principalment: 
 

 Un de caràcter subjectiu: considerar que la recollida de dades és un 
moment clau en relació amb el tractament, ja que és quan cal generar 
confiança i ser transparent, especialment als efectes, en el seu cas, de 
que la persona afectada presti el seu consentiment de manera informada. 

 
 I un altre de caràcter objectiu: com sigui que en els anys 2007 i 2008 les 

denúncies i els procediments sancionadors en relació amb el dret 
d’informació suposaven el 35% del total, es va voler validar la incidència 
en aquestes xifres de la utilització de mecanismes preventius, com ara les 
auditories. 

 
Precisament, la bona experiència en l’execució del primer Pla d’auditoria va permetre 
que l’any 2010 s’inclogués la regulació dels plans d’auditoria a la Llei de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 
 
L’informe de conclusions inclou, a banda d’una presentació i una introducció, una 
descripció detallada dels diferents treballs d’auditoria realitzats, un recull de les 
dades més significatives relacionades amb el pla d’auditoria i les conclusions més 
rellevants. L’informe incorpora tres annexos, que recullen un conjunt de directrius i 
bones pràctiques en relació amb el dret d’informació, la llista dels processos de 
recollida de dades personals auditats i els criteris que van servir de base per a la 
selecció de la mostra d’ajuntaments i consells comarcals auditats. 
 
Els diferents treballs d’auditoria es van estructurar en tres fases: 
 

1) Assignació d’una persona auditora de l’APDCAT per a cada entitat 
(cadascuna ha treballat entre quaranta i cinquanta entitats), i sol·licitud de 
designació d’interlocutor a cada entitat. Aquesta primera fase es va tancar 
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amb la recepció d’un llistat de tots els processos d’entrada de dades 
personals a cada entitat objecte d’auditoria. 

 
2) Selecció per la persona auditora de tres processos a auditar i sol·licitud 

d’informació detallada de cadascun d’ells. 
 

3) Anàlisi de la informació rebuda i emissió de l’informe d’auditoria per a cada 
entitat, que inclou, en el seu cas, les deficiències trobades i les 
recomanacions per a l’adequació. 

 
En aquest primer Pla d’auditoria es van seleccionar un total de cent setanta-set 
entitats. Com a primera dada rellevant cal dir que van ser designades un total de cent 
setanta-quatre persones interlocutores (tres, corresponents a Ajuntaments de menys 
de 1.000 habitants, no van ser designades per diferents motius). 
 
Van ser seleccionats per auditar un total de tres-cents setanta-nou processos, 
corresponents a cent vint-i-nou entitats que, en la data de tancament de l’informe, 
havien rebut el seu informe d’auditoria. Dels processos seleccionats se n’han auditat 
dos-cents seixanta-vuit, ja que cent onze no tenien per destí un fitxer creat segons el 
que preveu l’article 20 de l’LOPD (tot i no formar part de l’objecte de l’auditoria ha 
resultat inevitable constatar que el 29,28% dels processos de recollida no tenien per 
destí un fitxer creat segons el que preveu la normativa). 
 
Dels dos-cents seixanta-vuit processos que van ser auditats, en quaranta casos 
(14,92%), el fitxer no havia estat declarat a l’RPDC. Per tant, es van detectar 
deficiències en les obligacions prèvies al tractament, aproximadament, en un 40% 
dels casos (cent cinquanta-un). Val a dir que s’han solucionat, pràcticament en la 
seva totalitat, al tancament de l’informe. 
 
En total s’han auditat cinc-cents trenta-un mecanismes de recollida de dades de 
caràcter personal (de tots els tipus: paper, electrònic, telefònic, etc.). 
 
Es va detectar que dels cinc-cents trenta-un mecanismes de recollida auditats, en 
cent quaranta-vuit casos (28%) no es proporcionava cap informació relacionada amb 
el tractament. S’incomplia, per tant, amb l’obligació d’informar en el moment de 
recollir les dades personals. 
 
Dels tres-cents vuitanta-tres mecanismes que proporcionaven algun tipus 
d’informació, en vuitanta-nou casos s’ha considerat que la clàusula complia amb els 
requisits de l’article 5, i no requerien, doncs, cap tipus d’adequació. 
 
En dos-cents noranta-quatre casos (77%) s’ha trobat algun tipus de deficiència i, en 
conseqüència, han estat objecte de recomanacions per a la seva adequació. 
 
Les deficiències més habituals són: 
 
 La falta d’indicació de l’adreça del responsable del fitxer o d’informació de 

que les dades s’incorporaran a un fitxer o tractament. 
 La falta d’informació de les finalitats o les cessions a tercers. 
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Per últim, quant a l’impacte dels plans d’auditoria, el més rellevant té a veure amb la 
reducció del percentatge de denúncies i procediments sancionadors relacionats amb 
el dret d’informació, que ha passat del 35% en els anys 2007 i 2008 a no arribar al 5% 
al 2011. 
 
També s’han detectat altres efectes positius, com ara que, dels fitxers auditats: 
 
 Un 13% s’han creat després de comunicar l’inici del pla d’auditoria. 
 Un 15% s’han notificat després de comunicar l’inici del pla d’auditoria. 
 Prop del 20% van incorporar les clàusules informatives després de l’inici del 

pla d’auditoria. 
 
Per a l’edició de la publicació de l’informe d’aquest primer Pla d’auditoria s’ha 
comptat amb el suport del Consorci Administració Oberta de Catalunya i del capítol 
de Barcelona de l’Associació pel Control i l’Auditoria dels Sistemes d’Informació 
(ISACA). 
 
En definitiva, ha estat possible validar que els plans d’auditoria resulten una eina 
preventiva útil, que permet un apropament de l’APDCAT a les entitats basat en un ajut 
directe per a l’adequació dels tractaments a les obligacions que preveu la normativa. 
 
L’informe es pot obtenir a l’enllaç del portal web de l’APDCAT 
http://www.apd.cat/media/2621.pdf . 
 

3.3.6.2. Segon Pla d’auditoria 

 
El 15 de juny de 2009 l’APDCAT va convocar totes les entitats incloses en el seu 
àmbit de competències a una jornada per comunicar quines serien les 
característiques i el calendari del segon Pla d’auditoria, que estava previst executar a 
partir de l’any 2010. 
  . 
L’objectiu d’aquest segon Pla és verificar el compliment d’algunes de les mesures de 
seguretat de tipus organitzatiu previstes en els articles 90 i 95 de l’RLOPD, més 
concretament, l’existència de responsable de seguretat i del registre d’incidències. 
 
Tal i com es va explicar, s’han triat aquestes dues mesures de seguretat per entendre 
que tenen un marcat caràcter preventiu, ja que l’existència de responsable de 
seguretat implica que alguna persona té unes obligacions precises en relació amb la 
seguretat de les dades personals. Per la seva banda, el registre d’incidències 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 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, com també verificar si el document de seguretat recull la 
designació del responsable de seguretat (article 88.4.a de l’RLOPD). 

 

http://www.apd.cat/media/2621.pdf�
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 Comprovar si el responsable de seguretat analitza els informes de les 
auditories previstes a l’article 96 de l’RLOPD, i si transmet les seves 
conclusions al responsable del tractament o fitxer (article 96.3 de l’RLOPD). 

 
 Comprovar si hi ha registre d’incidències per a tractaments automatitzats i no 

automatitzats, que contingui: 
 Tipus d’incidència. 
 Moment en què s’ha produït o comunicat la incidència. 
 Identificació de la persona que notifica la incidència. 
 Identificació de la persona a qui es comunica la incidència. 
 Efectes o resposta a la incidència. 
 I, si escau, mesures correctores aplicades. 

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

d’incidències, així com verificar que aquest procediment estigui integrat en el 
document de seguretat i que el personal de l’entitat auditada el conegui.  

 
Aquest pla inclou tractaments automatitzats i no automatitzats. Seguint la metodologia 
dels plans d’auditoria, es demana una persona interlocutora, en el cas de noves 
entitats, o la confirmació de si la designada en el primer Pla seguirà desenvolupant 
aquesta funció. 
 
Les verificacions s’han realitzat de manera presencial, tenint en compte que, si és el 
cas, els encarregats de tractament també podran ser objecte de les tasques 
d’auditoria previstes al pla. 
 
Les entitats incloses en aquest segon Pla d’auditoria són cent vint-i-una: 
 
 Tots els departaments que formen l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, més una entitat dependent de cadascun d’ells, triada pel propi 
departament.   

 Totes 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 d’execució dels diferents treballs d’auditoria relatius a 
aquest segon Pla, i la realització de les diferents fases previstes en la metodologia 
d’execució del plans d’auditoria de l’APDCAT, ha evidenciat una millora considerable 
en els terminis de resposta de les entitats, que en línies generals s’han escurçat 
substancialment, la qual cosa està facilitant molt el ritme dels treballs d’auditoria. 
 
Algunes dades provisionals relacionades amb l’execució del pla, proporcionades 
durant la jornada del 15 de novembre, són les següents: 
 
 Cent dues persones interlocutores designades (84,29%), segons la següent 

distribució: 
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 Quinze departaments de la Generalitat (100%) 
 Quatre diputacions (100%) 
 Vint-i-quatre consells comarcals (88,88%) 
 Cinquanta ajuntaments (79,36%) 
 Nou universitats (75,00%) 

 
 Quant a l’execució del pla d’auditoria: 

 Trenta-sis entitats amb informe definitiu 
 Quatre entitats amb l’entrevista realitzada i pendents d’informe 

provisional 
 Trenta-tres entitats amb la informació de la primera fase enviada i 

pendents de l’entrevista 
 Vint-i-nou entitats pendents d’enviament d’informació de primera fase 

 
Pel que fa al responsable de seguretat, s’han detectat les deficiències següents: 
 
 No revisa el registre d’accessos ni en fa els informes mensuals (51,43%). 
 No autoritza els procediments de recuperació de dades, ni té delegada 

aquesta autorització (31,43 %). 
 No analitza els informes d’auditoria ni n’eleva les conclusions al responsable 

del fitxer (28,57%). 
 No té el control directe dels mecanismes que permeten el registre d’accessos 

(11,43%). 
 No s’han definit les seves funcions (5,71%). 
 No hi ha responsable per als tractaments no automatitzats (2,86 %). 
 No n’hi ha cap de nomenat (2,86%). 

 
 
I pel que respecta al registre d’incidències, les deficiències són que:  
 
 No es registren les incidències dels tractaments no automatitzats (31,43%). 
 No hi ha procediments de notificació i gestió d’incidències (22,86%). 
 No recull la informació necessària per a fitxers de nivell mitjà o alt (22,86%). 
 No hi ha deficiències en un 8,57%. 

 
Al llarg de 2012 es continuarà amb l’execució d’aquest segon Pla d’auditoria, i la 
previsió es disposar de l’informe de conclusions a finals d’aquell mateix any. 

 

 

3.4. El Registre de Protecció de Dades de Catalunya 
 
El Registre Protecció de Dades de Catalunya (RPDC) es va crear  l’any 2002  com un 
òrgan integrat a l’APDCAT, amb els objectius essencials següents:  
 
 Donar publicitat als tractaments de dades de caràcter personal.  
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 Facilitar l’exercici del dret de consulta i dels drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició (ARCO). 

 
 Facilitar l’exercici de les funcions de control i supervisió de l’APDCAT sobre 

els fitxers. 
 
En el temps transcorregut d’ençà de la seva creació aquestes finalitats no han variat. 
Això no ha obstat perquè la seva activitat  s’hagi anat adequant a les competències i 
funcions que la normativa de protecció de dades preveu en relació amb la 
competència de les agències autonòmiques.  
 
Altrament, la norma que ha resultat fonamental en la determinació de les actuals 
competències de l’RPDC ha estat l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC).   
 
En aquest sentit, l’EAC fa un reconeixement exprés del dret a la protecció de dades 
de caràcter personal, ampliant l’àmbit competencial executiu de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de protecció de dades personals respecte de les entitats 
públiques i privades que queden sota el seu control i atribuint la inscripció i el control 
dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter personal creats o gestionats per 
les institucions que  en ell s’hi especifiquen, dins l’àmbit de Catalunya.  
 
Així, es preveu la competència de la Generalitat sobre:  
 
 La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter 

personal creats o gestionats per institucions públiques de Catalunya, 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 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. 

 
 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. 

 
 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 

 
Amb independència de l’aplicació de les prescripcions previstes a l’EAC, la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, recull les 
disposicions de l’article 156 de l’EAC. I tot i que les previsions quant al que és objecte 
d’inscripció a l’RPDC estan en consonància amb l’EAC, el que aporta la Llei 32/2010, 
al seu article 3, és la clarificació de l’àmbit d’actuació de l’APDCAT en matèria de 
protecció de dades, qüestió determinant per a la inscripció de fitxers o tractaments a 
l’RPDC.  
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Així, es diferencien dos àmbits d’actuació precisos: 
 

1. Públic:  
 

 Institucions públiques. 
 Administració de la Generalitat. 
 Ens locals. 
 Entitats autònomes, consorcis i entitats de dret públic vinculats a les 

administracions públiques catalanes. 
 Universitats Públiques i ens que en depenen 
 Corporacions de dret públic catalanes (tractaments vinculats a potestats 

de dret públic). 
 

2. Privat: 
 

 Entitats de dret privat vinculades a les administracions públiques 
catalanes. 

 Entitats de dret privat que presten serveis públics. 
 Universitats privades i ens que en depenen. 
 Persones físiques i jurídiques que compleixin funcions públiques en 

matèries competència de la Generalitat.  
 Corporacions de dret públic catalanes (tractaments no vinculats a 

potestats de dret públic).      
 
Finalment, i pel que fa a l’objecte d’inscripció a l’RPDC, l’article 11 de la Llei 32/2010 
estableix que 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 de l’APDCAT. 
 Les autoritzacions de tractaments de dades de caràcter personal previstes en 

la legislació vigent. 
 

En aplicació de les previsions legals esmentades, i d’acord amb l’activitat de l’RPDC, 
es constata que el nombre de notificacions de fitxers de creació, modificació o 
supressió de dades de caràcter personal efectuades, tant de titularitat pública com 
de titularitat privada, ha estat de set mil cent vint-i-quatre (dos mil cent setanta-vuit, el 
2010), la qual cosa representa un increment del 227%. Aquest augment tant 
significatiu s’ha d’imputar a l’elevat nombre de notificacions de fitxers de titularitat 
pública que ha efectuat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, tant de fitxers propis com de fitxers de centres educatius dependents, en 
un procés que es preveu acabar durant l’any 2012. Així mateix, el nombre 
d’inscripcions s’ha elevat a sis mil seixanta (dues mil vuit-centes noranta-cinc, el 
2010), és a dir, un increment del 109,3% en relació amb l’any anterior. 

 
D’altra banda, es constata que, a 31 de desembre de 2011, hi ha mil cinc-centes  
vuitanta-dos notificacions d’inscripció en tràmit. D’aquestes, nou-centes setze 
corresponen a sol·licituds que van tenir entrada a l’APDCAT durant el mes de 
desembre i que han estat resoltes dins del termini legalment establert d’un mes. 
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Sobre les restants, s’ha realitzat un seguit d’actuacions que han requerit la suspensió 
de la tramitació. 

  
Així mateix, s’ha continuat amb la important tasca d’apropament a diferents tipus 
d’entitats, especialment ajuntaments. 
 
 

3.4.1. Informe d’activitat de fitxers de titularitat pública 
 
L’article 5 de l’RLOPD preveu que són fitxers de titularitat pública aquells els 
responsables dels quals siguin els òrgans constitucionals o amb rellevància 
constitucional de l’Estat o les institucions autonòmiques amb funcions anàlogues a 
aquests òrgans, les administracions públiques territorials, així com les entitats o 
organismes que hi estan vinculats o en depenen i les corporacions de dret públic, 
sempre que la seva finalitat sigui l’exercici de potestats de dret públic. Els articles 3 i 
11 de la Llei 32/2010 determinen els fitxers i tractaments de titularitat pública que 
s’han d’inscriure a l’RPDC.   
 

3.4.1.1. Estat de les sol·licituds d’inscripció 

 
S’han formulat sis-centes quaranta sol·licituds d’inscripció de fitxers de titularitat 
pública. Les sol·licituds presentades corresponen a sis mil sis-centes setanta-dues 
notificacions de creació, modificació i supressió de fitxers. 
 
A les taules i els gràfics següents es representa el nombre de notificacions de 
creació, modificació i supressió de fitxers de titularitat pública que deriven de les 
sol·licituds presentades. 
  
El criteri de quantificació dels expedients ha estat la data d’entrada de la sol·licitud en 
el registre general d’entrades i sortides 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 constata un augment molt rellevant en el nombre 
de notificacions de fitxers derivades de les sol·licituds presentades que, tal i com s’ha 
indicat, provenen, majoritàriament, del Departament d’Ensenyament (quatre mil cinc-
centes catorze). Així, el nombre de notificacions efectuades, sis mil sis-centes 
setanta-dues (mil vuit-centes cinquanta-cinc l’any 2010) representa un increment del 
259% respecte de l’any anterior. D’aquestes, el 93% correspon a notificacions de 
creació de fitxers, un 3% a notificacions de modificació i un 4% a notificacions de 
supressió. 
 
No obstant això, es constata, igualment, que si no es comptabilitzen les efectuades 
pel Departament d’Ensenyament, les notificacions han estat dues mil cent cinquanta-
vuit (mil vuit-centes cinquanta-cinc al 2010, com s’ha dit), la qual cosa representa un 
increment del 16,3% en relació amb l’any anterior. 
 
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. 
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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 posar en funcionament.  Cal 
tenir en compte, però, que els responsables de fitxers de titularitat pública de 
Catalunya havien inscrit fitxers anteriorment en el Registre General de Protecció de 
Dades, que va començar l’activitat l’any 1994. 
 
Hi ha hagut un increment molt important del nombre d’inscripcions de fitxers de 
titularitat pública, cinc mil set-centes dues (dues mil cinc-centes noranta-tres, el 
2010), amb un increment del 120% respecte de les de l’any anterior. D’aquestes, tres 
mil cinc-centes catorze (61,6%) corresponen a resolucions de sol·licituds efectuades 
pel Departament d’Ensenyament. 
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Així mateix, hi havia mil cinc-centes seixanta-set notificacions pendents d’inscriure a 
31 de desembre. D’aquestes, nou-centes una corresponen a sol·licituds que van 
entrar aquest mateix mes i que han estat resoltes dins del termini legalment establert. 
  
Pel que fa a la resta de notificacions pendents, cal fer palès que el procés 
d’inscripció s’ha vist afectat per diversos requeriments que s’han hagut de fer a les 
entitats sol·licitants sobre els continguts de la disposició de caràcter general de 
creació, modificació o supressió, ja que no s’ajustaven a les previsions de l’RLOPD. 
En aquest cas, i d’acord amb la normativa vigent, s’ha disposat l’adequació de la 
disposició general en un termini de tres mesos des de la notificació del requeriment. 
També s’han efectuat requeriments en relació amb discrepàncies que s’han constatat  
entre el contingut de la disposició reguladora i el formulari de notificació de la 
creació, modificació o supressió. 
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D’acord amb les sol·licituds presentades, és en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat on s’han produït més inscripcions de fitxers. A banda, en l’àmbit local se 
segueix produint un nombre important d’inscripcions, tot i que és sensiblement 
inferior al de l’any anterior, degut a la progressiva notificació de fitxers que s’ha vingut 
efectuant en aquest sector, especialment l’any 2010. En el cas de les universitats, 
corporacions de dret públic i altres ens públics, hi ha hagut un increment global del 
60%, aproximadament, en relació a l’any 2010. 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, és en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat on s’han produït més notificacions de fitxers i d’inscripcions. Així 
mateix, tal i com s’ha vingut assenyalant, cal remarcar que s’han inscrit tres mil cinc-
cents catorze fitxers del Departament d’Ensenyament. D’aquests, set-cents trenta-tres 
del propi Departament i dos mil set-cents vuitanta-u de centres educatius que en 
depenen. 
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3.4.1.4. Evolució de les inscripcions de fitxers de titularitat d’ens de les 
administracions locals 

 
De les mil cinc-centes cinquanta-quatre inscripcions corresponents als ens locals, la 
majoria, mil cent vuitanta (el 76%), són d’ajuntaments. Segueixen, en nombre, les dels 
ens vinculats als organismes locals, que són cent quaranta-set (el 9%). 
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Tot i que, com en anys anteriors, la majoria de fitxers inscrits tenen els ajuntaments 
com a responsables, cal destacar que hi ha hagut un increment important en el 
nombre d’inscripcions de fitxers de titularitat pública d’altres ens locals, 
particularment de consorcis, noranta-nou (setanta el 2010)  i  d’altres ens, cent 
quaranta-set (trenta-dues, l’any 2010). 
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D’acord amb les sol·licituds d’inscripció, set-centes seixanta-quatre (49%) afecten els 
ens locals de l’àmbit de Barcelona i set-centes noranta-nou (51%) corresponen a les 
altres demarcacions, destacant les efectuades per ens locals de la de Lleida (tres-
centes cinc). 
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3.4.1.5. Evolució de les inscripcions de fitxers de les universitats, corporacions 
de dret públic  i d’altres ens públics 

 
En aquest apartat es constata un augment molt significatiu de les inscripcions. Són 
destacables, especialment,  en relació amb les corporacions de dret públic (col·legis 
professionals) i altres ens públics. Així, i respecte de l’any anterior, s’han realitzat 
vuitanta-dues inscripcions de fitxers de corporacions de dret públic (quaranta-cinc, el 
2010), la qual cosa representa un increment del 82%. De fitxers d’altres ens públics 
s’han efectuat cent trenta-quatre inscripcions (cinquanta-dues, l’any 2010), és a dir, 
un 158% d’increment. 
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3.4.2.  Informe d’activitat de fitxers de titularitat privada 
 
L’article 5 de l’RLOPD estableix que són fitxers de titularitat privada aquells els 
responsables dels quals siguin les persones, empreses o entitats de dret privat, amb 
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independència de qui tingui la titularitat del seu capital o de la procedència dels seus 
recursos econòmics, així com 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 articles 3 i 11 de la Llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades determinen 
els fitxers i tractaments de titularitat privada que  s’han d’inscriure a l’RPDC.  
 

3.4.2.1. Estat de les sol·licituds d’inscripció 

 
A les taules i els gràfics següents es presenta el nombre de notificacions de fitxers 
que deriven de les sol·licituds presentades. 
  
El criteri de quantificació dels expedients ha estat la data d’entrada de la sol·licitud en 
el registre general d’entrades i sortides 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 s’eleva a cent seixanta-vuit, que 
corresponen a quatre-centes cinquanta-dues notificacions de creació, modificació i 
supressió de fitxers (tres-centes vint-i-tres, l’any 2010), la qual cosa representa un 
40% d’increment respecte de l’any anterior. 
   
De les notificacions, el 2% (quatre) es correspon a sol·licituds d’inscripció provinents 
d’ens privats vinculats o dependents de la Generalitat de Catalunya; el 9% (quinze) 
d’ens privats vinculats o dependents d’ens locals; l’1% (una) d’universitats privades i 
ens vinculats; el 21% (trenta-sis) de corporacions de dret públic; el  49% (vuitanta-
tres) d’altres tipus d’ens privats, com associacions, i el 17% (vint-i-nou) d’ens que no 
formen part de l’àmbit competencial de l’APDCAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
98

 
 

3.4.2.2. Estat de les inscripcions 

 
S’han produït tres-centes cinquanta-vuit inscripcions de fitxers de titularitat privada 
(tres-centes dues al 2010.) Per tant, s’ha incrementat l’activitat en un 18,5%. La 
diferència entre el nombre de notificacions efectuades i el nombre d’inscripcions 
realitzat prové, d’una banda, de les sol·licituds d’inscripció de quinze fitxers que van 
entrar al mes de desembre i que han estat resoltes dins del termini legalment 
establert d’un mes, i, d’una altra, de setanta-nou notificacions que han estat arxivades 
pel desistiment manifestat pels sol·licitants. La suma de totes elles equival al nombre 
de notificacions de fitxers de titularitat privada efectuades a través de les  
corresponents sol·licituds. 
 
A banda, s’han resolt vint-i-nou sol·licituds d’inscripció d’ens que no formen part de 
l’àmbit competencial de l’APDCAT, ja esmentades. 
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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, de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre la necessitat d’establir acords de 
cooperació amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a integrar la 
informació registral i mantenir-la actualitzada, l’RPDC participa, juntament amb 
l’Agència de Protecció 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. Se n’han celebrat dues, el 10 de maig i el 23 de 
novembre, i s’hi han tractat, entre d’altres, qüestions referents a processos 
d’inscripció, revisió de processos d’intercanvi de notificacions, i fitxers amb 
transferències internacionals de dades. 
 
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 de l’RPDC.  
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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 dels drets que la normativa reconeix pel que fa al tractament de les 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 en el seu cas, 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 per 
correu electrònic (consultes.apdcat@gencat.cat).  
 
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 quatre anys.  
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S’han rebut tres mil vuit-centes noranta-quatre consultes, la qual cosa implica un 
augment del 17% respecte de l’any anterior. Aquest augment de les peticions 
reflecteix el coneixement de l’existència del dret a la protecció de dades personals, 
cada cop més estès, i de la institució que vetlla perquè aquest dret es respecti. 
 

 
 
La via principal d’accés de les consultes ha estat el telèfon, tot i que es detecta un 
increment molt significatiu de l’ús del correu electrònic, que ha fet desaparèixer, 
pràcticament, el 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 
important de la via presencial respecte d’anys anteriors. La proximitat a les persones 
és un dels objectius que l’APDCAT ha perseguit sempre. 
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Les principals qüestions plantejades 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 normativa.  
 
També s’han formulat moltes consultes relatives a la inscripció de fitxers, 
especialment pel que fa a la creació, però que afecten també a la modificació i a 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.  
 
Dins l’apartat relatiu a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
i la possibilitat de reclamar per la seva desatenció, 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.  
 
Finalment, cal destacar que el servei d’atenció al públic s’ha fet càrrec de diverses 
peticions d’informació d’estudiants de segon de batxillerat que han escollit la 
protecció de dades com a matèria per desenvolupar el treball de recerca.  
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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 banners promocionals, que s’utilitzen per 
remarcar aquella 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 les Novetats, on s’informa sobre les principals 
activitats que porta a terme 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 la 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 aquests drets són vulnerats i de denunciar les actuacions contràries al que 
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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 adreçat específicament 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; i 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 
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, en 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 de titularitat privada amb uns programaris d’ajut per generar les notificacions 
en suport digital i també en paper. Aquest any s’ha inclòs el programari d’ajut per a 
generar notificacions de fitxers de titularitat privada en suport digital. Per la seva 
banda, l’apartat de consulta a l’RPDC permet fer la recerca en línia dels fitxers 
inscrits. 
 
Per donar compliment al que disposa la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, a la pàgina web es publiquen, en apartats diferents, 
els dictàmens, els informes i les resolucions que emet, amb l’anonimització prèvia de 
les dades de caràcter personal que contenen. 
 
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 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. 
Destaca, dins aquesta secció, l’apartat reservat a la campanya A Internet, controles?, 
dirigida als infants i als joves amb l’objectiu d’aconseguir que els menors siguin 
curosos amb la seva identitat i amb la protecció de les seves dades personals quan 
fan ús de les noves tecnologies. A través de diversos elements (la Guia de menors a 
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Internet, un Manual de bons usos digitals, unes fitxes tècniques divulgatives i un 
espot en suport digital) es donen una sèrie de recomanacions i hàbits saludables 
davant la tecnologia perquè els menors sàpiguen com actuar davant possibles 
situacions de risc i puguin explotar amb seguretat totes les potencialitats que els 
ofereix la xarxa.  
 
El Bloc de la directora és una secció actualitzada periòdicament, amb comentaris, 
notícies i recomanacions sobre protecció de dades. Recull 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, i les entrevistes de ràdio i 
televisió a la directora o a altres membres de la institució.  
 
Es facilita informació sobre els diversos serveis que ofereix l’APDCAT, com l’Atenció 
al públic o la Consultoria, i es reserva un espai als Tràmits electrònics per tal 
d’atendre els requeriments de l’administració electrònica. 
 
S’inclou el butlletí +Kdades, com també articles i col·laboracions d’experts del dret a 
la protecció de dades personals i d’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 anuals 
d’activitats. Així mateix, es poden consultar les Preguntes freqüents (FAQ’s) que es 
plantegen en aquest àmbit. 
 
Part del contingut del portal es troba disponible en castellà i en anglès, per tal de 
donar resposta a la projecció externa que té l’APDCAT. 
 
El portal de l’APDCAT ha registrat una mitjana de trenta mil quatre-centes trenta-nou 
visites al mes, que representa uns mil quinze visitants diaris. La distribució de les 
visites al portal al llarg de tot l’any mostra un accés més acusat els mesos de gener a 
març, coincidint amb la publicació al portal d’informació sobre jornades organitzades 
per l’APDCAT, com la de la presentació del llibre “Dictàmens 2004-2010” o la jornada 
“Protegir i educar: l’escola en xarxa” o sobre el nou servei de publicació en línia de 
les resolucions de l’APDCAT. Durant aquests mesos també es va incloure al portal 
informació relativa a la caducitat del certificat SSL del programari d’ajut per a la 
notificació de fitxers en suport digital, com també sobre les modificacions a l’LOPD 
introduïdes per la Llei d’Economia Sostenible. 
 
Un altre augment significatiu de les consultes al portal es va produir els mesos de 
maig i juny, probablement com a conseqüència de la publicació de la Recomanació 
1/2011, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter 
personal de titularitat pública, i de la inclusió del programari d’ajut per generar les 
notificacions dels fitxers de titularitat privada en suport digital. El mes de novembre es 
va produït un altre increment de les visites, coincidint amb la informació sobre la 
presentació de les conclusions del primer Pla d’auditoria. 
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L’horari d’accés majoritari al portal coincideix amb el de la jornada laboral, 
especialment pel matí, en què les visites s’incrementen entre les 09.00 i les 14.00 
hores (i de manera encara més acusada entre les 11.00 i les 13.00h) . També es 
constata un important volum de visites entre les 16.00 i les 18.00 hores.  
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Pel que fa als documents del portal més descarregats, destaquen especialment els 
materials pràctics que es troben en l’apartat Privacitat per a joves. 
  
També han estat molt descarregades les memòries editades anualment per 
l’APDCAT, que recullen les diverses activitats que la institució porta a terme, i la 
normativa que regula el dret a la protecció de les dades personals, en especial 
l’LOPD, l’RLOPD, la Llei 32/2010, la Instrucció 1/2009 i les recomanacions 1/2008, 
1/2010 i 1/2011. 
 
Els dos programaris de l’RPDC per a la inscripció de fitxers, el de titularitat pública i el 
de titularitat privada, així com els models de document per a l’exercici dels drets i per 
a la interposició d’accions de reclamació i denúncia davant la institució també han 
estat descarregats en moltes ocasions. 
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3.6. Divulgació, activitats formatives i documentació 
 
 

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 

 
Presentació de la publicació “Dictàmens 2004-2010” (Barcelona, 18 de gener) 
 
L’acte, en col·laboració amb la Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació de l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, va servir per donar a 
conèixer aquesta publicació, que vol ser un ajut en la garantia del dret a la protecció 
de dades de caràcter personal.   
 
IV Seminari Internacional sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets 
Humans de la UNESCO. Intimitat i confidencialitat: protecció de dades de salut 
(Barcelona, 21 de gener)  
 
Mitjançant el seminari, organitzat conjuntament per l’APDCAT i la Càtedra UNESCO 
de Bioètica de la Universitat de Barcelona, es va fomentar la difusió d’una cultura 
sensible a la protecció de dades personals de salut, especialment en allò referit a la 
necessària confidencialitat de la relació entre metge i pacient i la informatització de 
les històries clíniques. 
 
La coordinació interna de la protecció de dades a Europa (Barcelona, 28 de 
gener) 
  
En aquesta jornada, coincident amb el Dia Europeu de la Protecció de Dades, es va 
voler aprofundir en el coneixement de les millors pràctiques d’organització i gestió, 
que facilitin el compliment dels principis i les obligacions derivats de la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal.      
 
Protegir i educar: l’escola en xarxa. III Jornada sobre la Protecció de Dades i 
Seguretat a Internet entre els Menors d’Edat (Barcelona, 22 de febrer)  
 
Per tercer any consecutiu, el Departament d’Ensenyament i l’APDCAT van organitzar 
una jornada sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre els menors, 
adreçada a la comunitat educativa i als professionals de la protecció de dades, amb 
l’objectiu de seguir treballant per afrontar els reptes que planteja el nou entorn digital 
en els centres educatius i en els diferents àmbits on es mouen els joves. 
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Saló de l’Ensenyament i de la Formació Contínua (Barcelona, del 23 al 27 de 
març) 
 
Per tal d’apropar-se a pares i mares i alumnes que cerquen informació sobre les 
diferents ofertes educatives, l’APDCAT va concórrer en aquest esdeveniment, que és 
el punt de trobada més important del món educatiu a Catalunya i un dels espais més 
visitats pels joves.  
 
Presentació de la Recomanació 1/2011 sobre la creació, modificació i supressió 
de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública (Barcelona, 14 
d’abril) 
 
L’objecte de la recomanació és recollir, de manera sistematitzada, els criteris que les 
administracions públiques han de tenir en compte en el moment d’elaborar les 
disposicions de caràcter general reguladores dels fitxers, d’acord amb l’article 20 de 
l’LOPD.   
 
Els drets de les persones davant de les tecnologies. Els reptes de la ciberjustícia 
(Barcelona, 25 de maig)  
 
Es va analitzar la situació dels drets fonamentals, com el de la protecció de dades de 
caràcter personal, en un entorn digitalitzat.  
 
Protecció de dades i legislació actual: com afecta les empreses i els particulars 
(Barcelona, 2 de juny) 
 
En aquesta sessió, organitzada amb l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat 
Pompeu Fabra, i adreçada a persones que no són especialistes en aquesta matèria, 
es van donar a conèixer els conceptes bàsics de la protecció de dades de caràcter 
personal.   
 
Protecció de dades a l’escola (Zurich, 5 de setembre) 
 
En el marc del projecte sobre la protecció de dades personals entre les autoritats 
dels estats federals i plurinacionals, va tenir lloc aquesta conferència en què la 
directora de l’APDCAT va participar amb una ponència dedicada a les xarxes socials 
i els joves i va intervenir en una taula rodona sobre l’ús de les noves tecnologies.  
 
Darreres modificacions normatives en matèria de protecció de dades (Barcelona, 
6 d’octubre) 
 
Es van tractar les modificacions que es volen incorporar a la normativa europea de 
protecció de dades, com també la del règim sancionador de l’LOPD, l’impacte en el 
sector privat i la incidència de la nova regulació de l’APDCAT.   
 
Conferència del Grup de Treball Internacional en Privacitat i Seguretat (Montreal, 
17 i 18 d’octubre) 
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El Centre de Recerca en Dret Públic de la Universitat de Montreal, el Comissionat per 
a la Protecció de la Privacitat de Canadà i l’APDCAT van organitzar aquesta 
conferència internacional, amb el títol El flux internacional d’informació: cap a una 
integració del dret a la privacitat i les tecnologies de la seguretat.   
 
Prevenció i protecció de dades de caràcter personal: plans d’auditoria 
(Barcelona, 15 de novembre)   
 
En les intervencions d’aquesta jornada, a més de presentar l’informe de conclusions 
del primer Pla d’auditoria de l’APDCAT i explicar la situació del segon Pla, es va 
tractar la prevenció en relació amb la salvaguarda del dret a la protecció de dades de 
caràcter personal.   
 
Presentació del llibre “Intimidad, confidencialidad y protección de datos de 
salud. Aportaciones del IV Seminario Internacional sobre la Declaración de 
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO” (Barcelona, 23 de novembre) 
  
Aquesta publicació és un recull de les aportacions del IV Seminari Internacional sobre 
la Declaració de Bioètica i Drets Humans de la UNESCO, que en aquesta ocasió va 
estar dedicat a la protecció adequada de les dades de salut.  
 
Saló de la infància i de la joventut (Manresa, del 23 de desembre de 2011 al 4 de 
gener de 2012) 
 
Amb l’objectiu de fer arribar, de la manera més eficaç i senzilla possible, un seguit de 
recomanacions i hàbits saludables davant la tecnologia, l’APDCAT va comptar amb 
un estand en el marc del saló Campi qui jugui.    
 

3.6.1.2. Activitats en què ha participat l’APDCAT 

 
Jornada de formació en matèria de Protecció de dades al Consell d’Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya (Barcelona, 9 de febrer) 
 
En el marc del conveni de col·laboració signat entre ambdues entitats, es va dur a 
terme aquesta activitat, amb l’assistència dels secretaris dels col·legis integrats en el 
Consell, i que va tenir com a objectiu principal l’adequació a la normativa dels fitxers 
d’aquestes corporacions.  
 
Jornada sobre protecció de dades (Granollers, 15 de març)  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental va organitzar una jornada sobre la protecció 
de dades de caràcter personal, adreçada als seus treballadors i treballadores. La 
representant de l’APDCAT va referir-se, entre altres qüestions, al dret d’informació, la 
comunicació de dades,  el procediment sancionador i els drets ARCO.  
 
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu 
electrònica com a lloc virtual per a l’exercici d’aquest dret (Barcelona, 22 de 
març) 
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En aquesta jornada, organitzada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, el 
representant de l’APDCAT va presentar una ponència amb el títol La seu electrònica i 
la protecció de dades personals; els taulers electrònics i la publicació de les actes 
dels plenaris de les entitats locals. Bones pràctiques.     
 
Jornada de protecció de dades personals. La reforma de l’LOPD, la inspecció de 
protecció de dades i la recent jurisprudència de l’Audiència Nacional (Barcelona, 
29 de març)   
 
En l’acte, organitzat per la Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el representant de 
l’APDCAT va participar en una taula rodona i va dictar una ponència sobre la funció 
d’inspecció i control de l’APDCAT.   
 
21è Curs d’assistents tècnics en consum (Barcelona, 29 de març)  
 
Aquest curs incorpora un mòdul, que tracta de la base legal de la protecció de dades 
i dels drets i deures de les persones consumidores.  
 
Escola Universitària d’Òptica i Optometria de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (Terrassa, 7 d’abril)  
 
Arran de l’adaptació al pla de Bolonya, es van incorporar a l’assignatura Optometria 
les matèries de consum i protecció de dades. En aquesta sessió es van tractar 
qüestions referides a l’adaptació a l’LOPD.   
 
Jornada anual del Fòrum de la Governança d’Internet (Madrid, 12 de maig)  
 
El representant de l’APDCAT va participar en una taula rodona tractant de 
l’autoregulació a Internet pel que fa a la protecció de dades.  
 
El dret a la protecció de dades. Especial menció al tractament de dades 
personals per part de les policies locals (el Prat de Llobregat, 18 de maig) 
 
Sessió dirigida a comandaments de la policia local.  
 
I Congrés Nacional de Privacitat (Madrid, 19 de maig) 
 
En aquest acte, organitzat per l’Associació Professional Espanyola de Privacitat, la 
directora de l’APDCAT va participar, juntament amb els directors de les altres 
agències de protecció de dades, en una taula rodona sobre la transparència i l’accés 
a la informació de l’administració pública.  
 
Seminari d’Ètica Aplicada. Secret professional i confidencialitat (Barcelona, 1 i 2 
de juliol) 
 
Organitzat pel Campus Arnau d’Escala i l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció 
Social, aquest seminari pretenia debatre sobre els problemes ètics que planteja el 
secret professional i la redacció d’informes, ordenament d’expedients i accés a la 
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documentació. La directora de l’APDCAT hi col·laborà amb una comunicació titulada 
El dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals.    
 
Congrés Internacional Valor i Gestió Garantida dins l’àmbit de les tecnologies de 
la informació (Barcelona, 5 de juliol)  
 
En el congrés, organitzat pel capítol de Barcelona de l’Associació per al Control i 
l’Auditoria dels Sistemes d’Informació (ISACA), el representant de l’APDCAT va 
moderar la taula rodona Auditem el núvol: missió impossible?   
 
VII Congrés Internacional Internet, Dret i Política (IDP 2011): Neutralitat de la 
xarxa i altres reptes per al futur d’Internet (Barcelona, 11 i 12 de juliol)  
 
En aquest congrés, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya, la directora de 
l’APDCAT va moderar la taula rodona Privacitat a Internet i dret a l’oblit.   
 
Reptes del Dret de les TIC a l’Administració Pública (Barcelona, 20 de juliol) 
 
La jornada, organitzada per la Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, va comptar amb la 
presència d’un representant de l’APDCAT a la taula tècnica que va tractar del grau de 
compliment i els reptes del dret de les TIC a l’Administració Pública.  
 
23ena Jornada de treball d’estudi de la casuística (Varsòvia, 4 i 5 d’octubre)   
 
Aquesta trobada aplega cada any a les diferents autoritats de protecció de dades per 
debatre, intercanviar impressions i mirar d’adoptar criteris similars sobre diferents 
temes d’interès que es gestionen en aquestes institucions. En aquesta ocasió, 
l’organització va anar a càrrec de l’autoritat de protecció de dades de Polònia i es van 
tractar qüestions relacionades amb la gestió dels casos transfronterers, la gestió de 
les queixes i denúncies relatives a les xarxes socials i als serveis en línia, la 
metodologia de les inspeccions i la privacitat al lloc de treball. 
 
IV Fòrum de la Privacitat (Madrid, 18 d’octubre)  
 
En l’acte, organitzat per l’Associació Espanyola per al Foment de la Seguretat de la 
Informació (ISMS), l’APDCAT va estar representada en la taula rodona que va debatre 
sobre el panorama normatiu de la privacitat a Internet, per a analitzar la publicitat 
comportamental, el dret a l’oblit i les xarxes socials.     
 
Internet i protecció de dades personals en la infància i l’adolescència (Madrid, 19 
d’octubre) 
 
En el transcurs de la jornada, organitzada per la Comissió de Llibertats i Informàtica,  
es van presentar la investigació i les conclusions del projecte CLI-Prometeo 
(Protecció de dades dels menors en el camp de les tecnologies de la informació en 
l’ensenyament obligatori).  
 
Debat sobre privadesa, protecció de dades i reputació a Internet (Cerdanyola del 
Vallès, 21 d’octubre)  
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La Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona va analitzar, des de 
perspectives diferents, l’impacte d’Internet i les xarxes socials en la privacitat, la 
protecció de dades i la reputació. 
 
Conferència Internacional d’Arxius (CITRA) (Toledo, del 22 al 28 d’octubre) 
 
Un representant de l’APDCAT va intervenir en la taula rodona La protecció de dades 
en fitxers automatitzats i no automatitzats, en el marc de la sessió Els arxius 
universitaris actuals: nous reptes. 
 
Migracions internacionals i seguretat: nous aspectes, noves tendències (Madrid, 
24 i 25 d’octubre)  
 
En aquest esdeveniment, organitzat pel Centre de Ciències Humanes i Socials del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques, la directora de l’APDCAT va examinar 
el tractament de dades personals des d’una doble perspectiva: la dels fluxos 
internacionals de dades entre països d’origen i països de destinació i la de la gestió 
interna de la informació per part de cada país.  
 
VI Jornada de Juristes de centres penitenciaris (Barcelona, 25 d’octubre) 
 
En la jornada, organitzada pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del 
Departament de Justícia, la representant de l’APDCAT va participar en la taula rodona 
Marc jurídic de la protecció de dades com a treballador del Departament de Justícia i 
aprofundiment en les implicacions del dret administratiu i procedimental.       
 
Novenes jornades Francesc Ferrer i Guàrdia d’Innovació Educativa. Educació i 
món digital: com aprenem avui? (Alella, del 10 al 18 de novembre)    
 
L’APDCAT hi va presentar una ponència titulada La ciberconvivència i l’ús 
responsable d’Internet.   
 
La coordinació de casos en els circuits contra la violència masclista: vetllant per 
la protecció de dades. Obligacions legals i recomanacions tècniques (Barcelona, 
24 de novembre) 
 
Aquesta jornada tècnica de treball, adreçada a professionals dels recursos i serveis 
públics de la Xarxa d’atenció i recuperació integral contra la violència masclista, tenia 
com a objectiu reflexionar entorn de la confidencialitat i presentar el nou capítol sobre 
protecció de dades del Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la 
violència masclista, en l’elaboració del qual ha participat l’APDCAT. 
 
Introducció al dret a la protecció de dades (Lleida, 12 de desembre) 
 
Sessió organitzada per l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Lleida, 
adreçada a entitats i associacions relacionades amb activitats i serveis sociosanitaris, 
i dedicada a fer una introducció a les principals obligacions en matèria de  protecció 
de dades. 
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Jornada d’anàlisi de l’aplicació de la normativa sobre protecció de dades en els 
àmbits d’actuació administratiu i processal (Barcelona, 19 de desembre)  
 
Organitzada pel Gabinet Jurídic de la Generalitat i destinada a advocats de la 
Generalitat i juristes d’Assessories Jurídiques departamentals.  
 

3.6.2. Activitats de formació especialitzada 
 
Beques de col·laboració i recerca 
 
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, com el coneixement de les funcions i 
activitats realitzades per 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 nou anys anteriors a la data de 
publicació de la convocatòria. 
 
Es van convocar cinc beques mitjançant la Resolució de la directora de l’APDCAT, de 
3 de desembre de 2010 (DOGC núm. 5776, de 16.12.2010). 
 
Curs sobre el dret d’accés a la informació administrativa en relació amb la 
protecció de dades  
 
El 7 de febrer, en una jornada adreçada al personal de l’administració pública, es van 
analitzar el marc normatiu referent al dret d'accés a la informació i la legislació 
sectorial per a determinats règims específics, com ara el dels ens locals o el dels 
arxius. 
 
Curs de protecció de dades i seguretat de la informació 
 
Durant els dies 30 de març i 5 i 12 d'abril, i en una segona edició els dies 28 de 
setembre i 4 i 6 d'octubre, es va celebrar aquest curs a Barcelona, 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 en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, amb unes 
jornades per proporcionar informació i coneixements pràctics sobre les implicacions 
legals de la protecció de dades. 
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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, el 18 i 25 de 
febrer; a Girona, el 3 i el 5 de maig; a Lleida, el 19 i el 23 de setembre; a Tarragona, el 
8 i el 10 de novembre; i a Amposta, l’1 i el 2 de desembre. 
 
El dret a la protecció de dades de caràcter personal 
 
Juntament amb l’EAPC, l’APDCAT va organitzar, per tercera vegada, el curs virtual 
sobre el dret a la protecció de dades personals, entre el 28 de febrer i el 20 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’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), l’EAPC i l’APDCAT van organitzar el 
seminari sobre «La regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de 
dades personals». El seminari va tenir lloc el dia 10 de novembre, a la seu de 
l’IDESCAT. L’objectiu del seminari era proporcionar informació conceptual i operativa 
a les persones responsables de fitxers que contenen dades sotmeses al secret 
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. Publicacions 
 
Dictàmens 2004-2010 
 
La publicació Dictàmens de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 2004-2010 
recull els dictàmens elaborats per l’APDCAT des de l’any 2004 fins a l’any 2010. Els 
dictàmens donen resposta a consultes plantejades per les entitats que s’emmarquen 
dins de l’àmbit competencial de l’APDCAT sobre qüestions d’índole molt diversa: 
legitimitat de les cessions de dades, compliment dels principis de qualitat de les 
dades personals tractades, regulació de les relacions jurídiques existents entre els 
responsables del fitxer i els encarregats del tractament, adequació a la normativa de 
protecció de dades de nous projectes que es volen iniciar des de les administracions 
públiques, etc. 
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Recomanació 1/2011 sobre la creació, modificació i supressió de fitxers de 
dades de caràcter personal de titularitat pública 
 
L’article 20 de l’LOPD obliga les administracions públiques a crear, modificar i 
suprimir els fitxers de dades de caràcter personal mitjançant una disposició de 
caràcter general. Aquesta recomanació vol ser una eina per a les administracions 
públiques en el moment que hagin d’elaborar aquestes disposicions de caràcter 
general i pretén afavorir la sistematització i la claredat dels tractaments realitzats, per 
fer-los més entenedors per a la ciutadania.   
    
Plans d'auditoria de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  
 
La publicació recull l’informe de conclusions del Pla d’auditoria per a la verificació  
del dret d’informació en la recollida de dades de caràcter personal (compliment de 
l’article 5 de l’LOPD).  
 
Intimidad, confidencialidad y protección de datos de salud. Aportaciones del IV 
seminario internacional sobre la declaración de bioética y derechos humanos de 
la UNESCO 
 
Aquest volum reuneix les ponències del IV Seminari Internacional de la Càtedra 
UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, titulat Intimitat i Protecció de 
Dades de Salut. Les ponències versen sobre qüestions bioètiques referents a la 
intimitat i confidencialitat quan es recullen, tracten, emmagatzemen i es transmeten 
dades que contenen informacions relatives a la salut, considerades com a sensibles i 
especialment protegides.  

 

 

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; 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 tractament 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 marc de col·laboració entre l’APDCAT i l’Associació Professional 
Espanyola de Privacitat 
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Conveni marc de col·laboració entre l’APDCAT i el Col·legi Oficial d’Enginyeria 
en Informàtica de Catalunya  
Conveni de col·laboració entre l’APDCAT i el Col·legi de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya  
 
L’objecte dels convenis, signats el 18 de febrer, l’11 de març i el 29 de juny, 
respectivament, és establir un marc de col·laboració entre les entitats signants, 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.   
 
Conveni de col·laboració entre l’APDCAT i l’Institut d’Estadística de Catalunya  
 
El conveni, formalitzat el 14 de juliol, té per objecte la col·laboració de les parts en les 
actuacions següents: 
 
1.- Establir els mecanismes de coordinació que siguin necessaris per a l’intercanvi 
d’informació entre les parts en relació amb els fitxers inscrits en el Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya i en el Registre de Fitxers Estadístics. 
 
2.- Derivar-se les consultes, els requeriments i les peticions d’assessorament que 
arribin a una de les institucions i siguin competència de l’altra. 
 
3.- Donar-se trasllat de les peticions d’inscripció que arribin a un dels registres i que 
siguin competència de l’altre. 
 
4.- Establir un marc de col·laboració entre les parts per a la realització d’actuacions 
d’interès comú. 
  
Acord marc de col·laboració entre l’APDCAT i la Universitat Oberta de Catalunya  
 
El 27 de setembre es va signar aquest conveni, que té per objecte les activitats 
següents:   
 
1.- L’organització i la realització de cursos, seminaris, reunions o jornades, destinats a 
potenciar la formació i la recerca, amb caràcter tant periòdic i estable com 
circumstancial, en l’àmbit de la protecció de dades. 
 
2.- El foment de la col·laboració entre ambdues parts per a aprofundir en la formació 
tant reglada com contínua i en el desenvolupament d'estudis i treballs de recerca 
relacionats amb el dret a la protecció de dades de caràcter personal. 
 
3.- El foment de la col·laboració en l’àmbit de la docència per mitjà d’activitats que 
puguin desenvolupar els estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya a 
l’APDCAT. 
 
4.- Qualsevol altra acció relacionada amb les finalitats de les parts en la forma que, 
en cada cas, es decideixi. 
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3.7.2. Conferències internacionals 
 
Grup de treball de protecció de dades en policia i justícia 
 
Aquest grup va sorgir en el si de la Conferència Europea de Protecció de Dades de la 
necessitat de tractar el desafiament que suposa la interacció de la seguretat i la 
policia amb la necessitat de protegir la privacitat de l’individu. En aquest marc, es van 
organitzar dues sessions a Brussel·les al llarg de l’any, el 3 de març i 30 de setembre.  
 
Conferència de Primavera de les Autoritats Europees de Protecció de Dades 
 
L’APDCAT va participar en aquesta conferència, anomenada Spring Conference, 
celebrada a Brussel·les el 5 d’abril. S’hi van tractar temes relatius a la creació d’un 
marc jurídic comprensiu dels diferents sectors, a la protecció de dades en l’àmbit de 
la seguretat i la justícia i a l’adopció de mesures per tal de coordinar els esforços 
entre el Grup de treball en matèria de policia i justícia i el Grup de treball creat a 
l’empara de l’article 29 de la Directiva, i també entre les diferents autoritats de 
supervisió creades a nivell europeu en aquest àmbit.     
 
33a Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades i Privacitat 
 
L’APDCAT va participar, els dies 2 i 3 de novembre, a Ciutat de Mèxic, a la 33a edició 
de la Conferència Internacional d'Autoritats de Protecció de Dades i Privacitat, que en 
aquesta ocasió es va titular  Privacitat: l'Era Global, i va ser organitzada per l'Institut 
Federal d'Accés a la Informació i Protecció de Dades (IFAI) de Mèxic. 
 
Tecnologies com internet i la telefonia mòbil tenen un abast global, per la qual cosa 
l’objectiu de les autoritats de protecció de dades i privacitat és que les normes, els 
estàndards i les metodologies tinguin una cobertura similar arreu del món. 
 
En aquesta conferència es va explorar el camí cap a la construcció de les relacions i 
les eines necessàries per protegir les dades de les persones, independentment de la 
cultura, les fronteres nacionals o els reptes derivats dels usos innovadors de la 
informació.  
   

3.7.3. Participació en comitès, grups de treball i equips de suport 
 
Comitè de Programa del VIII Fòrum de 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 Fòrum, 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 edició, celebrada a Pamplona els dies 16 i 17 de març, va ser 
“Protecció de Dades: dret de les persones i obligació dels professionals i 
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institucions”. Representants de l’APDCAT van participar en el seminari sobre 
protecció de dades en l’àmbit de la salut laboral, en una sessió sobre l’impacte dels 
esquemes nacionals de Seguretat i d’Interoperabilitat i en una sessió que analitzava 
l’experiència de les agències de protecció de dades.       
 
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, la de determinar el règim 
d’accés quan es resolen les sol·licituds d'avaluació de documents públics. Les 
sessions es van celebrar els dies 2 de març, 5 d’abril, 9 de maig, 21 de juny, 14 de 
juliol,  19 de setembre,  17 d’octubre, 21 de novembre i 19 de desembre.  
 
L’APDCAT ha estat, també, present a les nou reunions de la Comissió Permanent 
d’aquest organisme. En concret, els dies 23 de febrer, 28 de març, 2 de maig, 14 de 
juny, 6 de juliol, 12 de setembre, 10 d’octubre, 14 de novembre i 12 de desembre.  

 
 
 
 

 

3.8. La gestió interna del 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. Durant l’any 
2011 s’han aprovat dos expedients de modificació de la relació de llocs de treball, un 
corresponent a personal funcionari i un altre a personal laboral. Els expedients han 
produït els efectes següents: 
 
- S’ha amortitzat un lloc de treball corresponent a personal funcionari del grup C. 
- S’han modificat les denominacions dels llocs de treball corresponents a personal 

laboral. 
 
D’altra banda, s’ha fet una convocatòria de provisió del lloc de treball de cap de 
l’Àrea del Registre de Protecció de Dades pel sistema de lliure designació 
(PD/001/11), a resoldre durant 2012. 
 
Així mateix, hi ha hagut tres baixes laborals: la responsable de Suport Administratiu, 
la responsable de l’Arxiu i el responsable del Centre de Documentació. 
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Així, doncs, la plantilla de l’APDCAT queda configurada de la manera següent: 
 
 
 

 
Pel que fa a la formació, el personal de l’APDCAT ha gaudit d’un total de mil noranta 
hores, que s’han distribuït, per matèries, de la manera següent:  
 



  
 
124

- cent noranta, en gestió pública i Administració Pública;  
 
- tres-centes vuitanta, en aspectes jurídics i protecció de dades personals i seguretat 
de la informació;  
 
- seixanta, en informàtica;  
 
- quatre-centes seixanta, 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 al ciutadà. 

 
 Els manteniments preventiu, evolutiu i correctiu de les infraestructures 

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

Respecte de les actuacions de caràcter tecnològic (solucions TIC), podem 
assenyalar: 
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 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 de l’APDCAT. S’han de destacar el desenvolupament d’una 
nova intranet, un nou disseny de l’arquitectura de xarxa a fi de garantir la 
disponibilitat i el manteniment de tots els seus elements i la consolidació d’una 
oficina de seguretat externa per al suport i la gestió de la seguretat de la 
informació dels sistemes de l’APDCAT. 

 
 El suport als manteniments correctiu i evolutiu, així com la implementació de 

noves funcionalitats en el sistema d’informació del Registre de Protecció de 
Dades de Catalunya, especialment, les derivades de l’adequació al sistema 
NOTA. En aquest mateix àmbit s’ha posat en marxa el programari d’ajut a la 
declaració dels fitxers de titularitat privada i el desenvolupament de l’aplicació 
de consulta pública al portal dels fitxers de titularitat privada. 

 
 El desenvolupament i la posada en marxa de l’aplicació de gestió 

d’expedients de l’Àrea d’Inspecció i la consulta pública en el portal de 
l’APDCAT de les resolucions dictades en els procediments sancionadors i de 
tutela de drets. 

 
 El suport tècnic a la definició i l’execució d’actuacions relacionades amb la 

implantació de serveis d’administració electrònica, concretament, el 
desenvolupament de la seu electrònica. Igualment, s’han realitzat activitats 
adreçades a la implantació de l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 El desenvolupament intern d’aplicacions per a la gestió de l’atenció al ciutadà 

i la consultoria. 
 
 El suport al manteniment i l’explotació de les infraestructures i aplicacions dels 

sistemes de publicació a Internet (portal http://www.apd.cat). 
 
 La continuació 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. 

 
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 s’hi han tractat hi ha:  
 
 La conservació dels informes d’auditoria. 
 La senyalització digital i la privacitat. 
 L’anàlisi en detall de les mesures de seguretat previstes a la normativa de 

protecció de dades de caràcter personal. 
 

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 i 
comentaris de pàgines web especifiques. El nombre de descàrregues mensuals 
promig ha estat de sis-centes trenta-una. 

http://www.apd.cat/�
http://www.apd.cat/�
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3.8.3. Gestió economicoadministrativa 
 
En compliment del que preveu l’article 28.3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, 
l’APDCAT va elaborar el seu avantprojecte de pressupost d’ingressos i despeses, 
que va trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals perquè el 
Govern l’integrés en els pressupostos de la Generalitat.  
 
D’altra banda, segons estableix la llei precitada, l’APDCAT està sotmesa al control 
financer de la Intervenció General de la Generalitat i al règim de comptabilitat pública.        
 

PRESSUPOST DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2011 

CAPÍTOL PRESSUPOSTAT VARIACIONS 
DE CRÈDIT 

PRESSUPOST 
FINAL 

IMPORT 
EXECUTAT 

% EXECUTAT 

Capítol I 2.180.260,39       -  40.000,00 2.140.260,39 2.122.204,02 95,48 
Capítol II 851.080,21 +  40.000,00 891.080,21 842.536,03 99,00 
Capítol IV 51.000,00  51.000,00 48.689,52 95,47 
Capítol VI 101.000,00  101.000,00 100.652,77 99,66 
Total 3.183.340,60  3.183.340,60 3.114.082,34 97,82 

 

 
 
 
 

3.9. Compareixença de la directora davant el Parlament 
de Catalunya per presentar la memòria de 2010  
 

Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant 
la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, extreta del diari de 
sessions del Parlament de Catalunya número 89, de 8 de juny de 2011. 

 

 

SESSIÓ NÚM. 6 

La sessió s’obre a les deu del matí i nou minuts. Presideix Marina Geli i Fàbrega, 
acompanyada del vicepresident, Pere Regull i Riba, i de la secretària, M. Mercè Jou i 
Torras. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós. 

Hi són presents els diputats Dolors Batalla i Nogués, David Bonvehí i Torras, Lluís M. 
Corominas i Díaz, Jaume Domingo i Planas, Ramon Espadaler i Parcerisas, Annabel 
Marcos i Vilar, Joan Morell i Comas, Josep Sicart i Enguix i Jordi Turull i Negre, pel G. 
P. de Convergència i Unió; Laia Bonet Rull, Ernest Maragall i Mira i Núria Ventura 
Brusca, pel G. P. Socialista; María de Llanos de Luna Tobarra i Josep Enric Millo i 
Rocher, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, Hortènsia 
Grau Juan i Joan Herrera Torres, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; Anna Simó i Castelló, pel G. P. d’Esquerra Republicana de 
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Catalunya, i Antoni Strubell i Trueta, pel S. P. de Solidaritat Catalana per la 
Independència. 

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

 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la directora de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent 
al 2010 (tram. 359-00006/09). Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. Sessió informativa. 
 
La presidenta 
 
Bon dia, senyores i senyors diputats. Benvinguts a la comissió primera, la Comissió 
d’Afers Institucionals. Ben retrobats. 
 
Avui, la sessió del dia d’avui, la sessió ordinària, té dues parts ben diferenciades. Ens 
acompanyen, com vostès saben, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades i tot el seu equip, que els saludem, els donem la benvinguda.  
 
Farem la sessió informativa, perquè ells han de presentar, és preceptiu per llei, 
presentar la memòria en aquest Parlament. Aquesta primera part esdevé diferent, 
perquè l’Estatut d’autonomia, vigent en aquest moment, atorga a l’Autoritat Catalana 
de la Protecció de Dades, que la reforça, perquè té un caràcter més estatutari..., 
atorga el control, que de fet ja ho era quant a la memòria, estrictament al Parlament, i 
deixa de ser més dependent del Govern. Aquesta és la diferència, encara que la seva 
feina, per dir-ho així, és la mateixa, però que així ho considera, i també perquè hi ha 
una llei que es va fer, que es va aprovar l’any passat, que acaba de definir l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 
 
És segurament de les institucions poc conegudes i, en canvi, molt important, i els 
parla una persona que hi ha tingut molta relació durant l’anterior etapa, perquè el 
volum d’informació i de la necessitat de protecció de dades, si hi ha algun lloc on és 
sensible, és al Departament de Salut, el sistema salut, però que, en canvi, fan una 
funció extraordinàriament important. I, potser, a vegades, la invisibilitat..., també ens 
pertoca, als diputats i diputades en aquesta comissió, donar-li el valor just, el valor 
que es mereixen, perquè és una feina silent, que, a més a més, evidentment té 
normatives internacionals, normatives europees, normatives estatals i normatives 
també catalanes. Per tant, per això, jo crec que parlo en nom de tota la Mesa i en 
nom de tots els diputats i diputades, començaré amb aquesta primera part.  
 
Segona qüestió de procediment simplement de la sessió d’avui. Em proposen, 
senyors diputats i diputades, un canvi de l’ordre del dia, que ara els comentaré. Per 
tant, si els anés bé –em sembla que ho he comentat personalment a tots els senyors 
portaveus i senyores–, un cop s’hagi finalitzat la sessió informativa, acomiadarem les 
persones que ens acompanyen, i començarem la segona part, que són propostes de 
resolució. 
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L’ordre del dia que els proposem és el següent. Primer, substanciar la proposta de 
resolució segona, la que està en l’ordre segon. Posteriorment, la del número 15, la 
quinzena, perquè és també d’un tema semblant, que és la vegueria de Terres de 
l’Ebre; per tant, substanciaríem 2, 15 i després 3. Avançaríem la cinquena, que 
passaria a ser la següent de la 3. I després ja continuaríem 4 –la que ara està a 
l’ordre del dia 4–, 6, 7, 8. És a demanda d’alguns grups, em sembla que han estat 
informats, hi havia acord en aquest sentit.  
 
Sessió informativa  
amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la 
memòria corresponent al 2010 (tram. 359-00006/09) 
 
Començaríem, per tant, aquesta sessió donant la paraula a la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. Hem acordat que sense rellotge, però que serà una 
intervenció diríem entorn de la mitja hora. I, posteriorment, els portaveus, doncs, 
tindran el seu torn per a demandes, aclariments, observacions. I al final la senyora 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades contestarà a tots i cadascun 
dels grups parlamentaris. 
 
Sense més, li donaríem la paraula. Endavant, senyora Esther Mitjans Perelló. 
 
La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Esther Mitjans Perelló) 
 
Moltes gràcies, honorable senyora presidenta de la comissió. Il·lustríssimes senyores i 
senyors diputats, compareixo davant aquesta comissió del Parlament en compliment 
del que estableix l’article 13 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, per donar compte de les seves actuacions.  
 
La memòria va ser informada al consell assessor de l’autoritat, en la sessió del 22 de 
març del 2011, i la presentació d’aquesta 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. 
 
Ha estat un any de reptes, atès que el món de les tecnologies es caracteritza 
fonamentalment per una innovació constant. Però també cal constatar que l’any 2010 
ha transcorregut a l’autoritat sota el signe de la continuïtat en les polítiques públiques 
preventives i en l’increment de les nostres actuacions. El fet que en la mateixa 
memòria les actuacions es tractin amb extensió m’allibera de l’obligació de concretar-
les en aquesta breu exposició. Després, estic a la seva disposició.  
 
El 2010 s’ha produït un important avanç cap a l’Administració electrònica, que pot 
convertir-se en un element important per millorar el dret a la protecció de dades 
personals, 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 mateixa informació i afavorir, al mateix temps, la 
col·laboració de les administracions públiques en la millora de la qualitat de vida de 
les persones.  
 
L’Administració electrònica també ha de servir per facilitar l’accés a la informació en 
mans dels poders públics. Però, en la cerca d’aquesta transparència de 
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l’Administració, recordem 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. 
Com ja vaig manifestar en aquest Parlament l’any 2006, amb l’entrada en vigor de la 
Llei d’accés a la informació alemanya, que seguint el model del Regne Unit havia 
concentrat en una mateixa autoritat el control de la protecció de dades personals i 
l’accés a la informació, cada cop es fa més evident al nostre país que el retard d’una 
regulació unitària sobre el tema augmenta els dubtes i les inseguretats.  
 
Des de l’inici, a l’autoritat ja hem estat treballant amb el criteri que la juxtaposició del 
dret a la protecció de dades personals i el dret d’accés a la documentació pública es 
fa solament d’acord amb les regles habituals d’interpretació aplicables als supòsits 
de concurrència dels drets fonamentals i d’acord amb el judici de proporcionalitat, la 
valoració del dany i el text o balanç de l’interès públic.  
 
Però, si manca una regulació específica en l’ordenament espanyol en matèria d’accés 
a la informació, també caldrà valorar com es compatibilitza amb la necessitat d’evitar 
la difusió incontrolada de la informació a través d’internet. Les innovacions tecnològi-
ques advoquen urgentment per l’establiment d’uns estàndards internacionals que 
siguin respectats arreu del món. L’autoritat catalana ha participat des de l’inici en 
l’elaboració d’aquests principis, inclús ha organitzat la primera de les reunions 
internacionals preparatòries en aquest Parlament. 
 
Per altra banda, des de l’autoritat hem pogut observar que en l’àmbit internacional hi 
ha diferents maneres d’entendre la privacitat. Així, no ens pot estranyar que també 
dins dels estats plurinacionals sorgeixin matisos que només poden derivar de les 
diferents concepcions culturals. El mateix dret a la protecció de dades és una 
garantia davant qualsevol intent d’imposar uniformitat; només actuarem amb llibertat 
si podem controlar la informació que els altres tenen de nosaltres, encara que sigui 
amb certs límits. 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. No 
oblidem que la informació a internet es manté sempre, és una mena de tatuatge, i un 
sector especialment sensible és el dels menors i adolescents. Com podem alertar els 
joves d’allò que els pot esdevenir perjudicial?  
 
L’autoritat catalana, els darrers anys, ha concentrat esforços en aquesta matèria per 
tal de dotar d’eines els professionals de l’educació i les famílies, tant els pares i 
mares, com els nens i adolescents, eines que els ajudin en el control de la seva 
informació, que coneguin que cal aprofitar els beneficis i saber com gestionar els 
riscos que se’n poden derivar per a la privacitat tant de manera immediata com en el 
futur. 
 
Garantir millor el dret a la protecció de dades personals requereix conèixer els 
múltiples enfocaments que porten les legislacions d’altres països davant dels reptes 
de les noves tecnologies. L’autoritat ha treballat aquesta matèria en col·laboració amb 
les autoritats de protecció de dades d’altres estats plurinacionals a través del grup de 
treball creat per l’autoritat catalana. Compartir les experiències amb les altres 
agències de protecció de dades i les dels altres països ens ajuda a obrir noves 
formes de diàleg i de col·laboració.  
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Des de l’exercici de les diferents funcions que té atribuïdes l’autoritat, s’ha pogut 
constatar, un any més, un major coneixement del dret a la protecció de dades i una 
major presa de consciència dels titulars d’aquest dret; és desconegut, però cada 
vegada més la gent se n’adona. Així, per exemple, s’ha mantingut la tendència 
ascendent en l’activitat de l’autoritat; ja el 2009 l’increment en la recepció de 
reclamacions i denúncies va ser espectacular –un 100 per cent en comparació amb 
l’any anterior. El 2010, encara amb menor mesura, s’ha mantingut aquesta tendència 
creixent, i les previsions per al 2011 la situen a prop d’un 60 per cent.  
 
L’autoritat ha esdevingut la institució referent en defensa del dret a la protecció de 
dades a Catalunya. Els ciutadans es dirigeixen a nosaltres fins i tot per presentar 
denúncies i reclamacions que hem de traslladar a l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades, perquè estan fora de la nostra competència, d’acord amb la legislació 
vigent. Em refereixo al sector purament privat, més allò que pot referir-se a bancs i 
telecomunicacions.  
 
Respecte a les tuteles dels drets ARCO –vull dir el dret d’accés, el dret de 
rectificació, cancel·lació i oposició–, s’ha doblat el nombre dels procediments resolts 
el 2009. El 2010 s’ha doblat. Si agafem des del 2008, si anem una mica més lluny, 
tenint en compte els increments i les previsions per a aquest any, els mesos que 
portem, l’activitat de l’àrea d’inspecció s’ha quadruplicat.  
 
Segons la tipologia material de les infraccions, destaca la cessió de dades, la no-
creació de fitxer, el fet de no facilitar el dret d’informació en el moment de la recollida 
de les dades i la manca d’implantació de mesures de seguretat. I, si ens fixem en el 
tipus d’administració infractora, han estat en un 43 per cent les entitats locals, la 
Generalitat en un 30 per cent i les entitats privades en un 16 per cent. Segons el 
sector afectat, en un 34 per cent es tractava dels diferents serveis oferts al ciutadà, 
un 20 per cent es referia a l’àmbit de seguretat, temes policials, videovigilància, i un 
13 per cent al de salut.  
 
L’autoritat catalana desenvolupa de forma molt conscient una tasca de difusió del 
dret a la protecció de dades personals, no només amb relació a la ciutadania, sinó 
també respecte de les entitats que tracten les seves dades. Aquesta tasca es porta a 
terme de diferents maneres: l’emissió de dictàmens, l’execució de plans d’auditoria, 
l’elaboració de recomanacions i instruccions, el servei d’atenció al públic, el 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 i vénen a nosaltres, actuen de manera preventiva 
i, per tant, estan evitant una possible vulneració del dret. Aquests mecanismes donen 
suport a la ciutadania i als responsables dels fitxers i s’emmarquen dins del model 
català de protecció de dades que l’autoritat ha impulsat, model que gira entorn del 
principi de prevenció, que centra la definició dels objectius estratègics de la 
institució. Aquest model busca evitar la vulneració del dret a la protecció de dades a 
partir de la implantació de mecanismes que ajudin els responsables dels fitxers i els 
encarregats del tractament en la correcta gestió de la informació personal. També els 
elements preventius han de facilitar als ciutadans eines que els permetin ser 
proactius en la defensa del seu dret a través del coneixement dels riscos que poden 
suposar determinades tecnologies. 
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Així, de manera molt evident, l’increment s’ha produït respecte de les consultes 
jurídiques que han adreçat els responsables de fitxers, els encarregats de tractament, 
a l’autoritat per tal de resoldre qüestions relatives a l’aplicació concreta de la Llei de 
protecció de dades. Els dictàmens es van incrementar en un gairebé 50 per cent 
l’any anterior, i han seguit augmentant el 2010; i en els mesos que portem del 2011 
l’increment ha estat d’un 35 per cent. Si ens fixem en qui demana aquests 
dictàmens van ser un 51 per cent de l’àmbit local, un 23 per cent 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’autoritat. 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 
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.  
 
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’autoritat; em refereixo a la Recomanació 1/2008, de difu-
sió d’informació personal a través d’internet, a la Instrucció 1/2009, sobre tractament 
de dades personals mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, i a la 
Recomanació 1/2011, a què faré referència més endavant. 
 
En definitiva, totes aquestes disposicions tenen l’objectiu de facilitar el compliment de 
la normativa. Els dictàmens emesos per l’assessoria jurídica el 2010 s’han recollit –
vostès ho poden veure– en un annex d’aquesta memòria, i són una mostra, com hem 
dit, del criteri de l’autoritat. 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.  
 
Un altre aspecte a destacar és l’increment d’un 25 per cent de les peticions 
d’informes sobre projectes de disposicions de caràcter general. No només el 
sol·licitat informa 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 l’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’autoritat són els plans 
d’auditoria. Aquesta actuació busca detectar deficiències en l’aplicació de concretes 
obligacions en matèria de protecció de dades –el dret d’informació, el responsable 
de seguretat, el registre d’incidència– i proposar mesures correctores per tal que les 
entitats auditades puguin adequar-se a les normes.  
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S’ha comprovat que, en molts casos, les entitats aprofiten aquestes auditories per 
posar-se al dia respecte a les obligacions legals en el seu conjunt, i no només amb 
relació a la concreta obligació objecte d’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 auditats, s’ha detectat, per un costat, 
que un 27 per cent no contenien cap clàusula informativa amb relació al tractament 
de les dades, i, per un altre, que un 77 per cent de les clàusules tenien algun tipus de 
deficiència. Cal ressaltar que la participació en els plans d’auditories és molt àmplia i 
que, per exemple, en el cas del primer pla d’auditoria només tres municipis petits, de 
les 177 entitats auditades, no van designar un interlocutor amb l’autoritat.  
 
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 que se’n diu el data protection officer o coordinador de protecció 
de dades. Aquesta figura està molt estesa a Europa i arreu del món, i la nostra 
institució hi ha dedicat jornades de treball el 2010 i el 2011, tenint en compte que la 
directiva europea la considera clau en el marc de la prevenció en la protecció de la 
informació personal. La seva existència demostra el nivell de maduresa de les 
organitzacions que la incorporen.  
 
També per reforçar el marc preventiu, l’autoritat va iniciar, fa cinc anys, un servei de 
consultoria adreçat als responsables dels fitxers i encarregats del tractament, 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 les 18 consultes l’any 2005, a 155 el 
2009 i a 477 el 2010. L’any 2008 la majoria eren consultes d’entitats de la Generalitat, 
mentre que els anys 2009 i 2010 han estat els ens locals –quasi un 70 per cent– els 
que han vingut a demanar aquest ajut. Aquest augment ha pogut contribuir a 
l’increment aproximat d’un 48 per cent del nombre de sol·licituds d’inscripció, de 
creació, modificació i supressió de fitxers– aquesta és una obligació. D’aquestes 
sol·licituds més del 60 per cent són de responsables de fitxers de titularitat pública, 
moltes de l’àmbit local –quasi un 88 per cent. I si comparem aquest 2011 amb el 
mateix període del 2010 podem veure un increment important de les sol·licituds i un 
manteniment de les inscripcions fetes.  
 
Per facilitar la tasca de creació, modificació i supressió de fitxers –en el cas de les 
administracions públiques s’ha de fer mitjançant una disposició de caràcter general–, 
l’autoritat ha aprovat la Recomanació 1/2011, on es donen elements per a l’elaboració 
sistematitzada, aclarint i detallant aquestes regulacions, afavorint la transparència en 
el tractament de les dades personals dels ciutadans per part de les administracions 
públiques. És una eina d’ajuda que la veritat és que ha tingut molta difusió.  
 
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 qualsevol dels canals disponibles. 
S’ha constatat un increment d’aquestes peticions i una creixent complexitat i 
especialització de les preguntes. De les 3.232 consultes rebudes el 2010, més d’un 
65 per cent han sigut per telèfon i un 30 per cent per correu electrònic; finalment, 
també n’hi ha hagut presencials i per correu postal.  
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Els que han fet les consultes han estat els responsables dels fitxers: dels privats un 
34 per cent, els fitxers públics un 25 per cent, els ciutadans un 33 per cent, 
consultors un 10 per cent. I la matèria que ha estat objecte de la consulta ha sigut 
essencialment l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la 
inscripció dels fitxers i qüestions referides a la videovigilància. 
 
Respecte a aquesta matèria, la videovigilància, l’autoritat, com hem dit, va elaborar 
una instrucció el 2009, on l’element preventiu, tan important per a nosaltres, requeria 
elaborar una memòria per justificar la necessitat de la instal·lació de les càmeres de 
videovigilància. Totes aquestes activitats han incrementat la presència de la institució 
als mitjans de comunicació. 
 
Un altre element de difusió del dret a la protecció de dades és el portal de l’autoritat; 
tenim més de mil visitants diaris. 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 de protecció de dades de 
Catalunya. També s’ha constatat un augment de l’accés als dictàmens que han estat 
penjats, i d’acord amb la llei vigent estan penjats al nostre portal, es pot accedir a les 
resolucions i als informes de l’autoritat, per oferir la màxima transparència possible.  
 
Finalment, i atès el marc en què ens trobem, vull expressar la meva preocupació 
sobre la incidència que l’aprovació de la Llei de pressupostos en aquest any 2011, 
actualment en tramitació en aquest Parlament, pot tenir en l’activitat de l’autoritat. 
Però no s’espantin, la meva preocupació, la preocupació que jo els vull transmetre no 
obeeix tant al fet de la reducció del pressupost, que ens obliga a fer esforços per 
retallar les nostres despeses, atès que som conscients que l’autoritat, com la resta 
d’institucions públiques, ha de contribuir a la superació d’aquests moments difícils, 
sinó a una altra qüestió, una altra qüestió que pot semblar formal, però que té una 
importància cabdal, al meu entendre. Es tracta del fet que la classificació orgànica 
del projecte de pressupost per al 2011 ha deixat d’incloure l’Autoritat de Protecció de 
Dades entre els òrgans superiors, tal com havia estat succeint en tots els exercicis 
anteriors, juntament fins ara amb altres com el Síndic de Greuges, la Sindicatura de 
Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries o l’Oficina Antifrau. I ha passat a formar 
part dels ens adscrits a un departament concret. Això sense tenir en compte que, a 
altres institucions que no tenen garantida la seva independència a nivell europeu, 
també se’ls hagi reconegut aquest tractament en la Llei de pressupostos, és a dir, un 
tractament, diguéssim, com a òrgan superior.  
 
Bé, constitueix una paradoxa que precisament ara que l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya estableix la designació parlamentària de l’autoritat en dos articles –l’article 
31 i l’article 156– i que la llei, la nova llei ha recollit aquesta vinculació parlamentària, 
l’autoritat hagi passat a incloure’s en la classificació pressupostària dins del 
Departament de Governació, juntament amb ens dependents de l’esmentat 
departament. 
 
I no es tracta d’una qüestió merament estètica o de visualització pública de la 
independència de l’autoritat, sinó que pot tenir repercussions pel que fa a la gestió 
del pressupost, tant per a la transferència de crèdits o ordenació dels pagaments 
com hi havia fins ara, sinó que pot tenir una repercussió important pel que fa a la 
determinació dels objectius de l’autoritat.  
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La independència de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, exigida tant per la 
Convenció 108 del Consell d’Europa com per la Directiva 95/46, constitueix, com ha 
recordat recentment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, un element essencial 
de la garantia institucional del dret a la protecció de dades, de manera que s’ha 
d’evitar, com diu el tribunal, qualsevol interferència en l’exercici de la seva actuació.  
 
Vull acabar aquesta presentació expressant el meu reconeixement a l’equip de 
l’autoritat, alguns d’ells presents aquí avui al Parlament, i a tot el personal 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.  
 
Moltes gràcies per la seva atenció, i estic a la seva disposició per a qualsevol 
aclariment o comentari que em puguin fer.  
 
La presidenta 
 
Moltes gràcies per la seva intervenció, senyora directora de l’autoritat catalana. Ara 
passaríem, com hem comentat, com sempre, als torns, al torn de la senyora Laia 
Bonet, portaveu del Grup Socialista. 
 
Laia Bonet Rull  
 
Moltes gràcies, presidenta. Una salutació, d’entrada, i donar la benvinguda, com ja 
s’ha fet per part de la presidència d’aquesta comissió, a la directora de l’Autoritat de 
Protecció de Dades i al seu equip, que tenim aquí. Jo penso que, lluny de semblar un 
tràmit o de tractar-la com a tal, aquesta sessió d’avui és important pel que significa de 
l’esforç de treball d’un any de l’autoritat, i així l’hem de valorar. Hem llegit amb atenció 
la memòria, i, per tant, penso que val la pena, fruit de la lectura i de la intervenció que 
ha fet vostè ara sobre els trets principals d’aquesta memòria..., jo apuntaria sobre 
algunes qüestions, que, en algun cas, són comentari i, per tant, apunten una mica a 
la valoració i, en l’altre, doncs, són preguntes o interrogants que ens genera bé la 
memòria o bé l’exposició, amb l’afany, diguem-ho així, de tenir més informació sobre 
la taula, per tenir una imatge més completa.  
 
La primera, probablement, i que és la que ha centrat la seva intervenció, és el repte, 
el repte que suposa l’impacte de les noves tecnologies sobre el dret a la protecció de 
dades i la necessitat de buscar un equilibri entre aquest dret i el dret d’accés a la 
informació. Aquesta és, penso, una música que està present al llarg de tota la 
memòria i, de fet, també en la seva intervenció. I, per tant, això és el que evidencia la 
dificultat de trobar aquest equilibri i la importància de la tasca de l’autoritat en aquest 
sentit.  
 
També és important, penso, justament el leitmotiv, d’alguna manera, que ha 
acompanyat l’activitat de l’autoritat al llarg de tots aquests anys, en què ja clarament 
s’evidencia una consolidació d’aquesta, que és la prevenció, l’opció, la prioritat per la 
prevenció versus la reparació. És evident que si hi han drets que són difícils de 
reparar, probablement un que ens podem imaginar perfectament és aquest, el dret a 
la protecció de dades. I, per tant, això ho trobem present al llarg de la memòria, i 
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també vostè hi feia referència ara, amb l’increment de les actuacions en matèria de 
prevenció, que crec que és molt important. 
 
Sobre això –i vostè també hi feia referència– s’ha treballat en àmbits específics; ja s’hi 
havia fet referència, de fet, en memòries d’anys anteriors, en àmbits o en sectors 
específics que preocupen justament per l’impacte major de les noves tecnologies, 
com és el camp, el sector dels joves. I sobre això em preguntava, malgrat la 
referència que hi ha fet, si s’han pogut percebre ja, des que es van començar a 
realitzar activitats expressament destinades a aquests sectors de població, s’han 
començat a percebre els efectes d’aquesta tasca d’informació i de formació sobre la 
necessitat de ser molt conscients del contingut del dret a la protecció de dades.  
 
Veiem al llarg de tota la memòria l’increment, com deia, de l’activitat de prevenció, i 
ho veiem evidentment amb les recomanacions. Crec que és molt rellevant la 
recomanació..., l’1/2010. Penso que sense cap mena de dubte, amb aquest objectiu 
de facilitar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, la 
recomanació que aborda tota la problemàtica de la gestió de les dades per part 
d’entitats privades prestadores de serveis públics és més que rellevant. I, per tant, 
aquí haurem de veure també quina és la conseqüència d’aquesta recomanació, quin 
és l’impacte d’aquesta recomanació en els propers temps. També ho és, 
evidentment, l’increment dels dictàmens, com vostè mateixa s’hi referia en la seva 
intervenció, de l’activitat també en matèria d’informació ciutadana. I crida molt 
l’atenció l’increment que també s’ha citat en les consultes formulades pels encarre-
gats del tractament i responsables de fitxers. Crec que aquestes són dades que 
impacten clarament, però vol dir fins a quin punt hi ha una creixent sensibilitat per 
aquest tema; que hàgim passat de, el 2005, 18 consultes a 477, el 2010, és clarament 
rellevant, i crec que és la primera mostra d’això que dèiem.  
 
L’interrogant que em sorgeix, després de la valoració d’aquest gran increment de 
l’activitat de prevenció, és si es pot percebre, d’alguna manera, un impacte ja 
d’aquest increment d’activitat de prevenció en l’altra activitat de l’autoritat, que és la 
d’inspecció i sanció. Podem deduir ja alguna..., o podem percebre ja algun impacte 
de l’una en l’altra o en sectors específics? O en els àmbits on ja s’ha abordat, a través 
d’una recomanació com es deia abans? O encara és massa aviat per percebre-ho? 
 
I, vinculat amb això, una pregunta que em sorgeix arran de la tasca de l’activitat 
d’inspecció i sanció. No sé si s’ha fet cap anàlisi de quin és el pes de la reincidència, 
en aquest àmbit, d’alguna manera. És a dir, allà on hi ha hagut una tasca d’inspecció 
i de sanció, hi ha reincidència? S’ha pogut ja percebre que, malgrat tot, continua 
havent-hi, en alguns casos, reincidència? O ja no n’hi ha i, pràcticament, per tant, 
l’activitat de sanció porta necessàriament aquesta també funció pedagògica i 
preventiva de cara al futur? 
 
Això em genera un altre dubte, que no sé si es pot quantificar. Podríem quantificar, 
d’alguna manera, quin és el pes de l’activitat de prevenció respecte al pes de 
l’activitat d’inspecció i sanció, en l’autoritat? I ha evolucionat?, si és que ho han pogut 
quantificar. Ha evolucionat en un sentit o en un altre en els darrers anys? Sé que és 
aviat, eh?, per percebre això probablement, però són preguntes que em sorgeixen 
arran de l’anàlisi de la memòria. 
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I, després, ja s’han fet referències reiterades a aquest grup de treball, que crec que 
és molt interessant, de les experiències compartides en estats descentralitzats i, per 
tant, les autoritats corresponents. I em pregunto, en tot cas, fins a quin punt aquest 
grup de treball i, per tant, aquest treball conjunt permet avançar o permet albirar 
aquest futur proper d’una regulació, si més no, homogènia en aquesta qüestió. 
S’havia parlat d’uns estàndards internacionals en la matèria, en protecció de dades. 
No sé si s’ha avançat prou per esperar, diguem-ho així, alguna novetat en els propers 
temps, o seguim, diguem-ho així, amb un treball com acostuma a ser normalment, 
doncs, laboriós i, per tant, que necessita el seu temps.  
 
També li voldria preguntar per la valoració. L’any passat es va aprovar per aquesta 
cambra una nova regulació de l’autoritat, fruit també del que dèiem, del 
reconeixement que en fa l’Estatut; crec que això és més que rellevant. I voldria 
demanar-li quina valoració fa de l’impacte en l’activitat de la mateixa autoritat 
d’aquesta nova regulació. Hi ha fet alguna breu referència, però voldria conèixer una 
miqueta més la percepció que en fa. Com ha canviat? O com, o en què es pot 
percebre en el dia a dia, aquesta nova regulació? 
 
I no voldria acabar sense, evidentment, confirmar, fruit de la lectura d’aquesta 
memòria i de l’exposició que avui en feia, que clarament veiem que estem davant 
d’una autoritat clarament consolidada, jove, però clarament consolidada en la seva 
activitat, amb reconeixement –això és indubtable–, de la qual ens hem de felicitar i 
hem de felicitar la seva activitat. I el que em preocupa precisament en aquest context 
–i aquí em sumo a l’alerta que feia en el final de la seva intervenció– és: que una 
autoritat, que una institució de la joventut de l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des tingui el reconeixement que té no és gratuït, això vol dir que és fruit de molts 
esforços, d’una feina ben feta, rigorosa, conscient i sobretot conforme als principis 
que la guien i que estan establerts en la mateixa normativa. 
 
D’aquí que em preocupi, evidentment, l’alerta que ens feia ara mateix, i que aquesta 
independència, d’alguna manera, pugui veure’s desdibuixada quan es tracta 
l’autoritat en el Projecte de llei de pressupostos de la mateixa manera que es tracta 
qualsevol ens adscrit a un departament. Probablement això denota no haver entès 
quina és la funció de l’autoritat, i més encara en un moment on justament el que ha fet 
l’Estatut és donar-li a l’autoritat el paper que havia de tenir, que és el rang estatutari.  
 
Per tant, nosaltres, evidentment, vetllarem perquè això pugui ser corregit; esperem 
aquí la receptivitat del grup de la majoria. Crec que és obligat entendre quina és la 
funció de les institucions al nostre país, i, sens dubte, l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades és una d’elles; l’Estatut d’autonomia, el nostre Estatut així ho va preveure. I, 
per tant, crec que la primera demostració que això s’ha entès és corregir aquesta er-
rada, d’entrada, en el Projecte de llei de pressupostos. 
 
Moltes gràcies.  
 
La presidenta  
 
Moltes gràcies, senyora diputada. Ara donaríem la paraula al Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Abans no he comentat les substitucions, de la senyora 
María de los Llanos de Luna, que avui fa de portaveu del Grup Popular.  
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María de Llanos de Luna Tobarra  
 
Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, también, por parte del Grupo Popular 
queremos agradecer su intervención hoy en esta comisión, la exposición tan buena 
que nos ha hecho de todo el trabajo, y también queremos desde mi grupo reconocer 
la labor que están haciendo tan importante desde la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos. 
 
A mí, hay dos cuestiones en el tema de la protección de datos que me preocupan 
bastante. Una es la falta de formación y desconocimiento que tiene mucho del 
personal que está no ya manejando datos de carácter personal, sino que incluso 
tienen acceso a esos datos de carácter personal. Me refiero, en concreto –bueno, en 
concreto, por poner un ejemplo–, a una práctica habitual que yo incluso lo he 
discutido varias veces con este personal, que ocurre, por ejemplo, en los hospitales. 
Es muy habitual que familiares, que le pregunten no ya al médico, sino a cualquier 
persona que trabaja en el hospital: «Oye, mira, tengo a mi primo, a mi tío, no sé qué, 
ingresado, ¿cómo está?» Y, entonces, es muy habitual que se den datos de carácter 
médico, que, como bien sabe, tienen una calificación de especialmente sensibles en 
la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, la Ley orgánica 15/99, y 
que se transmiten o se dan estos datos de carácter personal por desconocimiento 
puro y duro de la importancia que tiene la protección de este derecho fundamental.  
 
Entonces, desde este punto de vista, quiero saber si se ha valorado, por parte de la 
autoridad catalana, la necesidad de dar formación, de dar unos protocolos a todo 
este personal, que cada día se manejan más datos de carácter personal, y no 
digamos ya, como les digo, los calificados como especialmente sensibles.  
 
Otra de las cuestiones, que podría ir también relacionada con lo anterior, sería si por 
parte de ustedes, de la autoridad catalana, se controlan o se inspeccionan los 
distintos niveles de seguridad que tiene que haber en la protección de datos. Usted 
ha comentado, y además es una realidad, que cada vez existen más ficheros 
informáticos que contienen datos de carácter personal. A mí me gustaría saber si 
existen y verdaderamente se controlan los distintos niveles de seguridad –alto, medio, 
bajo–, en función de los datos a proteger, y, por tanto, si se lleva un control 
exhaustivo de los distintos perfiles informáticos para el acceso a estos datos en 
función del nivel de seguridad requerido por la propia Ley orgánica de protección. 
 
A mí, eran las dos cuestiones que más me preocupan: la falta de formación y de 
desconocimiento, en que se vulneran derechos, pero por desconocimiento puro y 
duro de la importancia, y luego también los controles de seguridad que se tienen de 
acceso con los distintos perfiles a estos ficheros electrónicos con datos de carácter 
personal. Estos eran los dos temas, como le decía, que más me preocupan. 
Muchas gracias. 
 
La presidenta 
 
Moltes gràcies, senyora portaveu. Ara passaríem la paraula a la senyora diputada 
Hortènsia Grau, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.  
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Hortènsia Grau Juan 
 
Gràcies, presidenta. En primer lloc, felicitar la directora, senyora Mitjans, el seu equip 
i també el consell assessor, que també ha estat fent una tasca com la que té 
encomanada. I, en segon lloc, de la lectura de la memòria i també del repàs, i parlant 
amb membres del consell, unes qüestions que ens preocupen com a grup i que 
algunes han aparegut en la seva intervenció. 
 
En primer lloc, la difícil qüestió de l’equilibri entre el dret a la protecció de dades i el 
dret a l’accés a la informació de la ciutadania, perquè aquí sempre tenim un joc 
d’interessos en què cal trobar aquest equilibri entre aquella informació que es 
transfereix als organismes i la privacitat de les persones. Això creiem que, encara, tot 
i els esforços que es fan des de l’agència d’assessorament, que, per exemple, ha 
estat impressionant aquest any tot el servei de consultoria, acompanyament i 
assessorament a ens locals..., han sigut més de sis-centes intervencions, vull dir que 
es veu un augment, però ens preocupa en el sentit que encara veiem..., i li posaré un 
exemple concret, que conec per les meves responsabilitats en el Govern anterior. Per 
exemple, en qüestions de protocols de violència de gènere, les problemàtiques que 
trobàvem entre la informació quan actuaven Mossos d’Esquadra i després els serveis 
socials dels ajuntaments. O altres qüestions en què crec que encara ens queda 
acabar de definir protocols i de veure interadministrativament, o sigui, entre 
administracions diferents, però també dins de la mateixa Administració, per exemple 
en un ajuntament entre diferents àrees, i que ens podrien facilitar la feina, sempre 
garantint la privacitat, el dret a la privacitat. 
 
En segon lloc, una altra qüestió que ens preocupa i que vostè també ha apuntat en la 
seva intervenció, i és referent a tot el que anomenem l’externalització de serveis o la 
prestació de serveis públics per entitats privades. Ens adonem que cada vegada més 
i també amb un context de crisi són moltes les empreses privades que fan serveis 
públics als ajuntaments. Per tant, això, sumat a una manca de recursos locals, no?, a 
un finançament local que no és el millor, diguéssim, que arrosseguem, ens preocupa 
com aquestes empreses..., considerem que el propietari dels fitxers, de les dades 
continua sent l’ajuntament, però, com s’estableixen aquests protocols de control de 
seguretat, si es deixa de prestar el servei?, què passa amb aquestes empreses, si no 
ho han inscrit en el registre?, etcètera. 
 
Sabem la feina que està fent l’agència, en aquest sentit, l’autoritat, perquè ens consta 
que a molts ajuntaments, per exemple, en molts ajuntaments que estan treballant per 
obtenir certificació de la ISO, o estan treballant en qualitat i millora contínua, aquesta 
és una exigència, el fet de tenir inscrits els fitxers i de tenir la persona aquesta, el 
responsable de seguretat i de protecció de dades, és una exigència. I també ens 
consten els esforços que s’han fet tant des de l’autoritat com des de l’Escola 
d’Administració Pública per a la formació, justament, dels funcionaris. Però, tot i així, 
sempre hi ha aquest risc quan s’externalitzen determinats serveis, i, clar, entenem 
que aquí aquesta externalització no pot suposar en cap cas desprotecció, de cara a 
la ciutadania. I aquí és molt important tant la tasca que fan vostès d’acompanyament i 
assessorament, com la tasca inspectora, que també sabem que ha augmentat per les 
dades que ens ha donat. 
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En tercer lloc, el model català de prevenció. Crec que aquest model l’hem de 
preservar, és un model important perquè és un model que, a part d’incidir és proac-
tiu, fa aquest acompanyament i és el que ens ajuda a millorar, que els ens locals 
millorin, però també que la ciutadania prengui consciència. En aquest sentit, a part 
dels serveis que tenen de consultoria, d’atenció al públic, que veiem que han 
augmentat... Ja van augmentar el 2009 considerablement, però ara han anat en 
augment.  
 
També felicitar-los pel portal que tenen i, en concret, pel seu bloc. Penso que a això 
no hi està obligada, i està molt bé que s’apuntin a les noves tecnologies i, a més, un 
bloc molt aclaridor. I, en aquest sentit, i atès el context de constricció pressupostària 
en què ens trobem, i recuperant una mica el que deia el Grup de Convergència i 
Unió, en la seva intervenció del 2009, a la senyora Batalla li preocupava 
profundament la qüestió de mitjans i recursos que pogués tenir l’agència, i demanava 
que per tal de poder continuar portant tant la funció inspectora com de prevenció 
calia augmentar aquests mitjans i recursos. A nosaltres, sumant-me a aquesta 
demanda, i més en el context que estem en el moment, doncs, ens preocupa això, 
no?, que hi hagi aquesta suficiència de recursos, perquè, si no estic jo mal fixada i ja 
m’ho corregiran, la baixada del pressupost està al voltant d’un 15 per cent. (Pausa.) 
Més? Bé, que això no vol dir que hagi marxat personal, perquè sabem que molts dels 
funcionaris que treballaven a l’autoritat han marxat a altres departaments, però sí que 
una baixada del 15 per cent, quan s’ha consolidat el 2010 un programa tan 
important..., ens preocupa que amb aquests menys recursos es puguin fer les 
mateixes prestacions. 
 
I, ja per acabar, i també un tema que aquest potser és més de fons o més ideològic, 
hi ha un tema, i és que nosaltres creiem que aquest és un dret instrumental, el dret a 
l’accés a la informació, el dret a la protecció de dades, molt necessari per poder 
exercir altres drets, un dret que està recollit a l’Estatut doblement: per una part, en 
l’apartat de drets i deures, com vostè deia, com a dret, l’article 31, però també com a 
àmbit competencial clarament en el 156.  
 
Per tant, ens preocupa moltíssim que en un context de crisi, de control, de tancament, 
no hi hagi una ingerència per part del Govern, per part de l’Estat pel que fa a 
polítiques de seguretat, econòmiques, un nou model d’administració, és a dir, que 
amb l’excusa, que ja hem vist alguns trets, pugui haver-hi una ingerència que al final 
atempti contra els drets dels ciutadans. Perquè al final les dades són de la ciutadania, 
i la ciutadania té uns drets, i dins d’aquests drets de la ciutadania jo crec que és 
funció dels poders públics de la Generalitat, del Govern, vetllar perquè es respectin 
aquests drets i, en concret, els dels més febles. 
 
Nosaltres tenim la responsabilitat de vetllar pels drets de les persones més febles, 
d’aquells que no tenen altaveu. I aquesta sí que és una preocupació en aquest sentit: 
que en moments de crisi, en moments de replegament, en què es parla de més 
seguretat, de més controls, d’un nou model de l’Administració, això no sigui aprofitat 
per vulnerar tota una sèrie de drets fonamentals, com és el dret de la ciutadania a la 
transparència, a la protecció de dades, però també a l’accés a aquestes dades.  
 
Res més, moltes gràcies.  
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La presidenta  
 
Gràcies, senyora diputada. Li passaríem la paraula a la portaveu, l’honorable senyora 
Anna Simó, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, que 
substitueix el senyor Joan Puigcercós.  
 
Anna Simó i Castelló  
 
Moltes gràcies, senyora presidenta. Una salutació, senyora Mitjans; novament 
benvinguda en aquest Parlament, i una salutació també a les persones del seu equip 
que l’acompanyen. 
 
Ja s’han formulat moltes preguntes i moltes qüestions de prioritats pel que fa al treball 
de l’autoritat, i, per tant, jo no voldria fer encara més «farragós» el treball que vostè 
ara tindrà de resposta a totes elles. Però sí que m’agradaria poder apuntar un parell o 
tres de qüestions, per intentar aprofundir una mica més, atenent a la limitació del 
temps, de manera més qualitativa.  
 
Queda clar que la prevenció és la principal tasca que té l’autoritat, i més perquè cada 
vegada és molt més complex i més obert, aquest món on les dades corren amunt i 
avall per la xarxa i arreu, i que, com vostè també ha dit en diverses ocasions, un cop 
el dret es vulnera costa molt de restaurar, aquest dret. De manera que la prevenció és 
clau, i crec que és la principal funció on té més feina a fer l’autoritat. 
 
És per aquest motiu que voldríem saber, dels plans d’auditoria que van fent 
anualment, quins són els resultats qualitatius. Ara ja devem estar pel tercer pla, si no 
m’equivoco. (Pausa.) El segon encara, que es va presentar el 2009. Quines són les 
qüestions principals que creuen que han ajudat a resoldre aquestes auditories?  
 
Una altra qüestió relacionada també amb aquest tema és el món local. La memòria 
parla d’un increment molt important de les intervencions en el món local, però són 
evidents les dificultats que hi ha d’intervenció de treball preventiu en el món local, 
ateses les diverses dimensions dels municipis de Catalunya, amb uns recursos 
humans i materials en general també molt diversos, precisament en ajuntaments 
petits i mitjans per poder complir amb la legislació en protecció de dades. 
 
I aleshores també ens agradaria saber, expressament en aquests municipis petits i 
mitjans, si tenen una previsió de treball més específic, més sistematitzat, i quins són 
els punts forts i els punts febles d’aquesta intervenció, les dificultats que puguin tenir.  
 
Ja li ho dic, sóc conscient del temps de què disposa i, per tant, tampoc no voldria 
ampliar gaire més la seva tasca. Però també ens agradaria saber, en ares d’aquesta 
prevenció que comentàvem, després ja d’aquest temps de treball, pel que fa a la 
protecció de dades dels menors d’edat, que és una preocupació de tothom i de 
l’autoritat em consta, quin treball, diguem-ne, quines tasques de l’autoritat consideren 
que poden haver estat més eficaces? O que apunta que pot ser més eficaç per tal de 
vetllar per aquesta protecció de dades dels menors d’edat, o d’altres. O quines tas-
ques haurien de fer altres agències? 
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Prenem nota de la preocupació que heu esmentat sobre els pressupostos de la 
Generalitat del 2011 pel que fa a l’adscripció. Perquè és aquí, al Parlament, on 
l’autoritat ha de retre comptes i ha d’explicar-se, i, per tant, agraïm que ens ho hagi 
demanat de manera explícita i també col·laborarem perquè això sigui d’acord amb la 
llei..., doncs, figuri com un ens independent vinculat al Parlament i no adscrit al 
Departament de Governació en el cas dels pressupostos. 
 
I després, ja per acabar, hi ha hagut molt poc temps, suposo, per poder fer balanç 
dels últims canvis legislatius que van afectar l’autoritat. La vam aprovar a l’octubre de 
l’any passat em penso, l’última modificació legislativa, però a veure si ja hi ha hagut..., 
si ha pogut detectar algunes millores, perquè l’objectiu era, no només adequar 
l’Estatut, el que era l’agència, ara autoritat, sinó poder millorar les competències 
atribuïdes i les seves funcions, l’exercici de les seves funcions.  
 
I ara sí, per acabar, dir-li que suposo que sap que aquest Parlament començarem 
ben aviat els treballs amb ponència conjunta de la Llei de transparència, accés a la 
informació per fi, i que són unes qüestions estretament lligades a la tasca que vostès 
fan i a la protecció de dades –la relació entre la protecció de dades i l’accés a la 
informació és molt estreta–; que comptem també amb el suport de l’autoritat per als 
treballs en el procés de ponència. Estic convençuda, doncs, que hi haurà oportunitat 
que pugui comparèixer a la ponència per poder ajudar-nos a fer aquesta llei, que 
crec que és una llei molt demanada i molt necessària.  
 
Torno a agrair-li la seva compareixença i aquí acabo.  
 
La presidenta  
 
Moltes gràcies, senyora diputada. Passaríem la paraula al portaveu del Grup Mixt, del 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, el senyor diputat 
Antoni Strubell, que substitueix l’excel·lentíssim senyor Alfons López Tena, també a 
efectes de registre, que abans no ho he comentat.  
 
Antoni Strubell i Trueta 
 
Gràcies, presidenta. Una cordial salutació a la senyora Mitjans i al seu equip. Agrair-
los la claredat en la seva exposició de la memòria. Crec que és important per a tots 
nosaltres conèixer el resultat del seu treball, i penso que hi ha un consens molt ample 
dels parlamentaris presents en el sentit de reconèixer la qualitat de la feina 
presentada.  
 
Crec que l’indicatiu més important que es pot treure del conjunt del treball és que els 
paràmetres de creixement en comparatius amb el que està succeint en altres països 
del nostre entorn, altres països de la Unió Europea, són fortament comparables, fins i 
tot diríem amb nota alta. Penso que els paràmetres dels temes de les consultes, la 
quantitat de consultes, les inspeccions, l’aspecte de les auditories i els mecanismes 
protectors que van en augment indiquen que estem en la bona línia.  
 
Jo voldria fer quatre breus preguntes relacionades amb alguns aspectes que vostè 
ha comentat. I voldria demanar-li concretament, encara que fos una resposta molt 
breu, fins a quin punt la manca d’ordenació de la legislació espanyola ens afecta, a la 
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nació catalana. Encara que fos una resposta breu, penso que seria interessant 
recordar aquest aspecte.  
 
En una cosa més concreta, voldria demanar la seva opinió. Vostè ha donat alguna 
opinió, i voldria que donés la seva opinió sobre els canvis que s’han produït 
últimament o que es podrien produir en el tema de la videovigilància, concretament 
en relació amb les nostres comissaries dels Mossos. Voldria saber la seva opinió 
sobre aquest aspecte.  
 
Ja que penso que som no només el Grup de Solidaritat, sinó molts grups d’aquesta 
sala que hem tingut relacions d’intercanvi d’informació amb l’Associació Contra 
l’Anorèxia, penso que seria important també saber la seva opinió sobre els últims 
canvis en la legislació que s’han produït notablement a les Corts de Madrid, en 
aquesta àrea, i saber fins a quin punt... Diversos grups han significat la seva 
preocupació per l’àrea de la joventut, la qual cosa és evidentment compartit 
àmpliament pel meu subgrup, per demanar, diguem-ne, com es pot anar concretant i 
traient, doncs, més resultats efectius a l’hora de combatre aquest terrible problema 
que tenim de l’ús de les dades per incidir a difondre, diguem-ne, l’anorèxia i la 
bulímia. 
 
I, per últim, jo voldria fer-li una pregunta en el sentit d’aquesta preocupació que vostè 
ha citat cap al final. Penso que ho ha fet d’una manera força subratllada i també és 
d’agrair molt la seva opinió com a membre de l’Administració, i, en canvi, mantenint 
un sentit crític, la qual cosa penso que és vital. 
 
Voldria demanar-li: aquesta, diguem-ne, pèrdua de grau que representen per a 
l’autoritat els últims esdeveniments i aquesta preocupació per vostè esmentada, fins a 
quin punt..., vostè ho ha detallat en algun aspecte, però voldria, encara que fos amb 
quatre pinzellades més, fins a quin punt pensa que aquesta pèrdua de grau podria 
significar un endarreriment, diguem-ne, d’aquesta posició avançada que jo crec que 
gaudim a Catalunya en aquesta àrea fins ara, si podria significar un retrocés i si 
podria, fins i tot, significar un retrocés pel que fa a aquest procés d’homogeneïtzació 
necessària amb les altres nacions d’Europa, de la qual com vostè molt..., d’una 
manera interessant ha apuntat que fins i tot hem tingut un paper pioner. Aquestes 
serien les quatre preguntes. 
 
Moltes gràcies.  
 
La presidenta  
 
Gràcies, senyor portaveu. Ara passaríem la paraula al portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, l’honorable senyor diputat Ramon Espadaler. 
 
Ramon Espadaler i Parcerisas  
 
Moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, agrair la compareixença de la 
directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i de les persones que 
l’acompanyen. Com es pot imaginar, tenir el darrer torn..., jo comptava que seria el 
primer, però té raó la presidenta, que diu que correspon al grup majoritari tancar el 
torn. Algunes de les qüestions que teníem apuntades després de llegir la memòria i 
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escoltar la seva intervenció seran repetitives o reiterades. Per tant, intentaré abreujar 
al màxim el que és la nostra intervenció en ares que la resposta pugui satisfer més de 
les preguntes que s’hagin pogut formular.  
 
Un dels punts que vostè ja hi ha fet referència, també ho han fet altres grups 
parlamentaris, pràcticament tots, i que a nosaltres també ens preocupa i vostè hi ha 
fet també alguna referència, és tot el tema de protecció de dades relacionat amb 
adolescents, amb menors.  
 
Em sembla que era un dia d’aquests, llegint un mitjà de comunicació, que Facebook 
ha privat penjar un perfil d’un fetus a la xarxa, perquè diu l’argument, que nosaltres 
compartim del tot, que els menors de quinze anys no poden estar a la xarxa. És una 
anècdota, però en qualsevol cas molt reveladora que la xarxa, internet, el món virtual, 
doncs, va moltes vegades acceleradíssim, molt per davant, fins i tot, del que puguin 
ser les regulacions.  
 
I vostè ha dit, i ho celebrem, que així sigui, i ens consta que així és i es desprèn de la 
lectura de la memòria, que aquest és un dels capítols que els preocupa, que els 
preocupa i que hi dediquen esforços. Jo li agrairia si ens pogués donar una mica més 
d’informació, particularment en allò que fa de caràcter preventiu. També si pot enfilar 
una mica més les dades del nombre de queixes, de consultes que tenen al respecte, 
que suposo que segueixen també aquesta tendència creixent. Però també de veure 
quines creu que podrien ser o quines són les accions que es poden fer des de 
l’agència en el capítol preventiu. Estarem tots d’acord, els grups parlamentaris, i es 
desprèn de les intervencions que m’han precedit, que sempre és millor prevenir que 
curar, no? I, per tant, en aquest sentit aplaudim els esforços de l’agència en aquest 
àmbit i en d’altres amb relació a la prevenció. 
 
Però particularment relacionat amb el tema d’adolescents, amb el tema d’infància, si 
ens pogués enfilar una mica més, per quins camins, de quines maneres, per quins 
canals podem arribar molt particularment a les famílies, als pares, i a aquests menors 
que moltes vegades, doncs, d’una manera..., per desconeixement, un punt 
d’ingenuïtat es veuen abocats que se’ls faci un molt mal ús, moltes vegades, 
absolutament pervers. Abans se citaven altres exemples, en el cas de l’anorèxia a 
més un molt mal ús de quelcom que és estrictament privat, com són les dades 
personals. Per tant, ens agradaria que pogués aprofundir una mica més en aquest 
capítol. 
 
Ha esmentat també, en un altre moment de la seva intervenció i també ens agradaria 
que hi aprofundís en la mesura de la disponibilitat de temps que tenim, que la qüestió 
de la protecció de dades té una àmplia regulació, des de les directives comunitàries 
fins a un marc estatal, fins a una llei pròpia, doncs, del nostre Parlament i ben recent. 
En aquest sentit, quin és el tipus de relació..., o si n’hi ha no l’hem sabut apreciar, i si 
és així ho celebrem, doncs, algun tipus d’indefinició de fronteres, de conflictes, de 
relacions a nivell estatal. Vostè no n’ha dit res, volem entendre-ho en positiu; hi ha 
altres institucions que depenen d’aquesta cambra que, a vegades, tenen una frontera 
des de la perspectiva molt nítida, des de la perspectiva de l’Estat no tant, que acaba 
generant algunes disfuncions, si és el cas que les relacions en aquest sentit..., el 
nostre àmbit competencial estigui plenament preservat, ho celebraríem. Per tant, li 
agrairíem si ens pogués donar alguna informació al respecte. 
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Sobre la qüestió –i vaig acabant– legislativa, cert és que hi ha una ponència, doncs, 
una comissió pendent de fer els seus treballs sobre la qüestió de la protecció de 
dades i el dret a la informació. Vostè n’ha fet algun esment; sí que són temes 
fronterers, però nosaltres entenem que de naturalesa diferent. Jo crec que sí que és 
bo o serà bo que, en el moment que aquesta comissió es posi en funcionament, 
vostès com a representants, en aquest cas, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, doncs, hi vinguin a expressar-nos quina és la seva opinió. En qualsevol cas, 
són àmbits paral·lels, però no tan absolutament coincidents; aquesta és la nostra 
perspectiva. 
 
I senzillament una darrera consideració. Prenem nota, bona nota, i mirarem a veure 
quin és el marge de maniobra amb relació a aquesta reflexió pressupostària que ens 
feia respecte a la classificació orgànica del pressupost. Entenc que no és tant una 
qüestió del quàntum –malauradament aquest és un pressupost restrictiu, ho coneixen 
amb tot detall els grups parlamentaris–, com d’una qüestió més –em surt l’expressió 
en castellà– de fuero, per entendre’ns, més de classificació orgànica. Sàpiga que el 
nostre grup hi serà receptiu, en prenem nota i mirarem a veure quin és el màxim 
marge de maniobra que podem tenir al respecte.  
 
I, per acabar, senzillament encoratjar a continuar el treball, el bon treball. Jo crec que 
els indicadors que vostès ens exposen absolutament objectius de dictàmens, de 
queixes, de sol·licitud d’informació que hi han tant per part de les altres 
administracions com per part dels sectors privats, com per part de la ciutadania, si 
alguna cosa demostren objectivament, és que aquesta és una institució que fa bé la 
seva feina, i que en allò que estigui en les nostres mans intentarem, doncs, sumar i 
apostar perquè pugui continuar aquesta bona feina. 
Gràcies.  
 
La presidenta  
 
Moltes gràcies, senyor portaveu. L’ordre d’intervencions és l’habitual, excepte que 
decidim en cada moment canviar-lo, però sempre aquest és l’ordre que, em sembla, 
s’havia establert, ordinari, que el grup que dóna suport al Govern té l’últim torn 
d’intervenció i la resta de major a menor. Per tant, això està sotmès als portaveus, que 
vulguin canviar-ho en qualsevol moment. 
Ara passaríem la paraula a la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
la senyora Esther Mitjans, perquè contesti la munió de preguntes i de comentaris. 
Hem dit que ella, en tot cas, faci el tipus d’intervenció que ella consideri oportuna. 
Gràcies.  
 
La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
 
Moltes gràcies, senyora presidenta. Primer de tot, els agraeixo molt els seus 
comentaris, diguéssim, els seus comentaris felicitant la tasca de l’autoritat, perquè la 
veritat és que jo crec que tinc molta sort amb l’equip que tinc i que això m’ha permès 
realment tirar endavant i posar en marxa i consolidar, com deia la senyora Bonet, una 
institució. I, per tant, aquesta felicitació..., tots vostès han tingut també aquesta aten-
ció respecte a l’equip, però ho vull remarcar molt –ho vull remarcar molt. 
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Després, també els agraeixo molt les seves preguntes, perquè totes elles han sigut 
molt interessants, allò que diuen: «Bona pregunta!» Però, clar, com que en són 
tantes, el que faré és intentar respondre moltes d’elles conjuntament, i després una 
mica aniré responent alguna cosa que pugui haver quedat més despenjada.  
 
Potser el que faré és referir-me a una cosa que no m’han preguntat, la primera de les 
coses que no m’ha preguntat ningú, i possiblement perquè tampoc hi és, a la 
memòria, i només l’he dit jo parlant. Em refereixo a aquesta figura del data protection 
officer o coordinador de protecció de dades. Perquè aquesta figura és força 
important, i no és perquè no es tingués en compte, perquè l’any passat, també inclús 
quan estaven fent la llei, el Grup de Convergència i Unió va intentar introduir-la, és a 
dir, és una figura que ja se sabia que era important. El que passa és que és cert que 
estàvem en un moment on crear una nova figura dintre de l’Administració, 
francament, en aquests moments en què estem retallant, no era el moment i, a més a 
més, probablement, tampoc era potser el moment..., no era el moment per posar-la 
com a mínim a les lleis, però sí certament, i de les experiències que tenim, a més a 
més, en les col·laboracions amb les altres agències, que també parlaré d’això, 
certament és una figura que pot ser força interessant, jo els diria que molt clau, en la 
prevenció. Perquè significa que dintre de les diferents institucions, en les 
organitzacions, inclús en el sector privat existeix, perquè existeix en el sector privat, 
perquè realment els resol molts problemes. Per tant, aquesta figura és força 
important; existeix, he dit, no només a Europa, sinó arreu del món, i permet que hi 
hagi alguna persona que es responsabilitzi de la informació personal que es manega 
dintre de qualsevol institució. I aquesta persona serveix d’interlocutor amb l’autoritat 
de protecció de dades. Els en podria parlar molt, d’aquesta figura, però la veritat és 
que només ho vull mencionar, perquè, si no, m’estendria excessivament, però crec 
que això és la primera de les coses.  
 
Un altre dels temes que ha sortit és el tema dels menors. És evident, nosaltres tenim 
aquí un problema greu; un problema greu, per què? Perquè, diguéssim, hi ha una 
bretxa digital, però diguéssim familiar, podríem dir. Els nens saben molt de les 
tecnologies, els pares no. Però, en canvi, els pares tenen criteri i els nens estan en 
formació. Per tant, la tasca que desenvolupa l’agència és una tasca que es fa a 
diferents nivells.  
 
Evidentment, els he de dir que, en aquest sentit, hi ha una col·laboració entre les 
autoritats de protecció de dades de tot arreu del món, perquè és un problema per a 
tots. I aquí sí que, diguéssim, tots hi estem d’acord i el que fem és intentar, inclús, 
que si tenim una eina, un vídeo, doncs, l’autoritat d’Irlanda o de Suècia, la que sigui, o 
la de Noruega, te’l dóna, i tu... És a dir, que fem en les reunions..., perquè tenim 
conferències, una conferència europea i una conferència internacional cada any; per 
tant, aquest tema ens preocupa a tots, ens preocupa extraordinàriament. Ho fem en 
aquest, diguéssim, nivell ampli de col·laboració, però també el resolem dintre de 
Catalunya; dintre de Catalunya amb les altres agències, dintre de l’Estat espanyol 
també tenim unes relacions. I aquest és un dels temes clau.  
 
Què podem fer respecte a això? El que podem fer és, per un costat, alertar, hem fet 
guies per als menors, respecte a diferents edats, perquè no és el mateix un nen de 
nou anys que un nen de setze –guies. Donem unes guies que hem fet, algunes d’elles 
en col·laboració amb altres agències; d’altres, en canvi, diguéssim ja han sigut més 
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nostres. Hem fet programes: «A internet controles?» Creiem que és important 
conscienciar l’àmbit educatiu, i, per tant, moltes de les guies el que pretenem és que, 
encara que estiguin adreçades a les escoles, als nens, als educadors, a través de les 
AMPA hi vagin, hi vagin els pares i els puguin servir.  
 
És un tema important, i enllaça una mica amb el que diu el senyor Strubell, que els 
nens quan els veus que estan afectats per molta de la difusió d’informació, 
d’apologies de..., jo diria, apologies molt il·lícites que es fan a internet, i que 
evidentment cal posar límits. El que succeeix, i aquí també ens trobem amb un pro-
blema, és el problema que les legislacions nacionals són fraccionades, que internet 
és global. I, per tant, aquí ens trobem que aquests estàndards de què jo els he parlat, 
i que la senyora Laia Bonet també ho recordava, evidentment són uns estàndards 
que s’hi està treballant, però hi ha moltes dificultats, perquè hi ha molts interessos 
econòmics en el sentit, en definitiva, de poder que els estats no posin límits, però si 
els ciutadans no tenen els estats, ja em dirà vostè què fem en el món. És a dir, tots 
aquests interessos econòmics, aquest instrument que poden ser les xarxes socials 
per al comerç electrònic, tot això és difícil de controlar. Per tant, anar cap a aquests 
estàndards és força important. En l’àmbit dels menors és on més ens trobem amb 
aquests límits. 
 
El que jo crec que és també fortament important en aquest àmbit tenir en compte 
que..., ja que hem entrat en aquesta col·laboració amb les autoritats, i algú també de 
vostès m’ho ha preguntat, la col·laboració amb les autoritats de protecció de dades, 
concretament les autoritats a les agències de protecció de dades espanyoles, la fem 
perquè, clar, el ciutadà no ha de veure problemes, al ciutadà se li ha de defensar el 
seu dret. I, per tant, si hi ha algun problema competencial, que pot haver-n’hi –vostè 
també ha preguntat sobre això–, és a dir, si hi ha algun problema competencial que 
correspon a l’espanyola, que correspon a la catalana, certament al ciutadà en principi 
li hem de facilitar que això no li creï problemes, amb la qual cosa, el que fem són 
grups de treball, sobretot grups de treball als nivells tècnics, grups de l’assessoria 
jurídica, de l’àmbit d’inspecció, del registre... Per què? Per arribar a tenir criteris com 
més homogenis millor respecte a aquest tema.  
 
Bé, la nostra institució, com diem, té aquest element important, que és la prevenció. 
Com lliguem això amb la inspecció? Això..., la senyora Bonet també em preguntava, 
és a dir, la inspecció com es quantifica, té un impacte, la prevenció, si es poden 
veure... Clar, la veritat és que, diguéssim, primer, aquesta figura del data protection 
officer jo crec que per a la prevenció és molt important. El que succeeix és que, 
evidentment, nosaltres tenim diferents eines, i nosaltres, moltes vegades, la prevenció 
el que ens evita és la inspecció. Per tant, és cert que el coneixement del dret, que a 
nosaltres ens preocupa que sigui conegut el dret, dóna lloc a moltes reclamacions, i 
quan es fan les reclamacions, i quan es fan les denúncies, què succeeix? Que, clar, 
com que t’has de manifestar, evidentment contribueixes a la prevenció, perquè, com 
he dit referit als plans d’auditoria, una mesura preventiva el que fa és que es posin les 
piles i que totes les seves obligacions les tirin endavant.  
 
Crec que de la senyora Grau voldria destacar, ara que la tinc aquí davant..., m’ha 
recordat molt aquest element de les persones més febles. L’objectiu, en realitat, en 
protecció de dades és això, perquè, clar, el que es tracta d’evitar és la creació de 
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perfils..., i crear perfils a qui afecta més és a les persones que poden ser més 
discriminades. Per tant, jo crec que això és força important.  
 
També és cert que, diguéssim, en l’àmbit dels més febles, l’objectiu principal és que 
siguin alertats, però és evident que hi ha sectors, sectors on..., com els hospitals, que 
també s’ha mencionat, sectors on realment les dades són les més sensibles, són les 
dades les que són més sensibles, perquè aquestes evidentment permeten..., bé, són 
les que podem considerar que requereixen una protecció més gran.  
 
Crear protocols en els hospitals? Evidentment, en això estem. La veritat és que quan 
es va fer la modificació de la llei, la modificació de l’any passat de la Llei 21/2000, 
nosaltres vam comparèixer, és a dir, jo vaig venir i vaig expressar que la modificació 
quant a la duració i la conservació de les històries clíniques, els problemes que ens 
podia haver plantejat des de la perspectiva de protecció de dades. Els he de dir que 
jo crec que és molt important que es tingui en compte la protecció de dades, no 
només en la vida diària dels hospitals, que això és qüestió d’anar-hi, anar-hi i anar-hi, 
establint protocols, donant consells, sinó que evidentment també en el moment de les 
històries clíniques electròniques, en el moment d’informatitzar, evidentment és un 
moment força important, perquè encara que diguéssim, amb les històries clíniques 
electròniques, el que pots fer és donar més control quant als excessos que es 
produeixen, i també hi ha una més gran fiabilitat, evidentment aquest pas també té 
uns riscos. Per tant, estem amb això. Jo, la veritat, és que crec que l’àmbit 
d’hospitals, l’àmbit sanitari és un àmbit a què nosaltres li donem força importància.  
 
El problema de l’accés a la informació i la protecció de dades és un problema que 
precisament potser resol aquesta pregunta de què en traiem, de treballar amb altres 
autoritats d’altres països. Perquè, bé, el que veiem és que molts països consideren 
que són les dues cares de la mateixa moneda. És a dir, que l’accés a la informació 
evidentment el que pretén és la garantia, com he dit, la transparència de 
l’Administració, i que, en canvi, la protecció de dades el que permet és, en definitiva, 
la reserva que s’ha de fer, diguéssim, quant a les dades són de les persones, aquest 
control.  
 
Però en molts països el que es planteja és una legislació on es tenen en compte les 
excepcions; és a dir, l’equilibri dels drets el que fa és que moltes vegades hi hagi una 
única regulació, com es fa a Alemanya, o com es fa a Anglaterra, com es fa en moltes 
províncies canadenques, i altres vagades el que hi ha són lleis, però que tenen en 
contra l’altra.  
 
Potser el problema més gran que tenim en el nostre país és que la regulació que 
existeix, la Llei 30/92, aquesta llei s’ha fet, precisament, i si ens fixem que són lleis 
dels anys noranta, a esquenes d’altres lleis, és a dir, que aquí hi ha hagut..., es fan 
lleis, però no tenen en compte les altres. Per tant, l’accés a la informació i la protecció 
de dades estan molt lligats, i sobretot estan lligats, jo li diria, senyor Espadaler, en el 
moment en què l’àmbit bàsic de l’autoritat, en aquest cas de l’autoritat catalana –en 
principi les autonòmiques, encara que no és així–, és l’àmbit del sector públic, 
perquè, diguéssim, en aquest cas, l’accés a la documentació pública i la protecció 
de les dades de les persones té molt a veure. 
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Una altra cosa és quan, en definitiva, ens n’anem a un àmbit una mica més ampli, el 
privat, en el qual, per exemple, al Canadà, la Comissaria de la Vida Privada com té el 
repte de si la lluita contra el terrorisme, doncs, que no afecta la privacitat de les 
persones; ja moltes vegades pot superar, diguéssim, la capacitat d’una institució. 
Però, en general, hi ha una tendència, encara que no sigui a tot arreu, a concentrar 
en una mateixa autoritat aquestes dues vessants, perquè de tot el que es tracta és 
com es gestiona la circulació de la informació. En el fons, jo sempre dic que a la 
protecció de dades del que es tracta és que les persones adequades, les 
autoritzades i habilitades gestionin de manera adequada les dades adequades, 
pertinents, per a les finalitats adequades i legítimes. En el fons, això és el que és la 
protecció de dades. Per tant, ja inclou això que no hi ha contradicció entre les dues 
coses. Una altra cosa és que s’hauria de trobar l’equilibri i que en els casos concrets 
aquest equilibri sigui una mica difícil de trobar. 
 
La nova llei. Què introdueix la nova llei? La nova llei el que introdueix..., bé, la nova llei 
es fa perquè ja a l’Estatut es diu que hi ha una autoritat independent designada pel 
Parlament; aquest és l’element més important, això és, diguéssim, la raó més impor-
tant. Després, certament, l’Estatut també amplia les competències –amplia les 
competències–, i en la mesura que creiem nosaltres, l’autoritat, que és un element 
important, la prevenció, sense que nosaltres fem la llei, perquè la llei no la fem 
nosaltres..., però, clar, creiem que és important que existeixin aquests elements de 
prevenció, per exemple, aquests plans d’auditories. És a dir, que en aquest sentit la 
llei jo crec que introdueix millores –introdueix millores–; potser, diguéssim, algunes no 
són tampoc massa espectaculars, potser més que res és sobretot el compliment del 
que diu l’Estatut, que no és una «tonteria», perquè en el fons, si ens n’anem a l’àmbit 
internacional, el fet de la designació parlamentària li dóna molta legitimitat, i també 
una manera de ressaltar la independència de la institució. I si jo els parlo ara de com 
n’és d’important la visibilitat, que no només és important ser independent, sinó 
semblar-ho, doncs, és evident que aquesta designació parlamentària és un avanç, no 
l’hi vull treure de cap manera.  
 
Sí que és cert que encara no hem tingut temps de veure l’impacte que aquesta llei té. 
En tot cas, nosaltres anem treballant igual com ho fèiem, tenint en compte que, bé, 
tenim una nova regulació, nova regulació que, bé, en definitiva, també té molt en 
compte l’element econòmic, que potser abans no estava..., és a dir, que, de fet, 
l’avantprojecte del pressupost que es pugui fer dintre de l’entitat, doncs, ha de ser 
informat en el consell assessor, etcètera. 
 
I també els voldria assenyalar, potser perquè això ha sigut una mala entesa aquí, en 
el Parlament, que el consell assessor que té l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades és un consell que rep una remuneració de cinquanta euros cada vegada que 
es reuneix, i es reuneix quatre vegades l’any, si no és que hi ha una reunió 
extraordinària. Però sobretot que ho tinguin en compte, que no és un consell assessor 
allò que diguéssim que suposa un pes important en el pressupost de la institució; no, 
no, pràcticament és el pàrquing, el temps i, diguéssim, potser l’aigua o el cafè que els 
podem donar. Però jo crec que és de justícia..., en aquest moment no hi ha ningú del 
consell assessor en aquest moment, però sí que és de justícia dir-ho, eh?: ser 
membre del consell assessor és feina, i jo també vull agrair, diguéssim... Ahir vam 
tenir una reunió amb dos dels nous membres, designats pel Govern, i el que els vull 
dir..., això vull que quedi molt aclarit.  
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I respecte al que he dit de la Llei de pressupostos, doncs, com ja veig que s’ha entès 
clarament, jo, evidentment, com tots els organismes, evidentment que tinc 
preocupació, perquè amb tot aquest creixement i, com deia la senyora Batalla, altres 
anys també se l’ha mencionat, doncs, diu: «Home! Que no hi hagi recursos per a 
això...» Evidentment, ella tenia tota la raó. Jo, de fet, li diria: senyora Batalla, ajudi’ns 
en això. Però, senyora Batalla, jo no li demanaré això, de cap manera. Sabem com 
estem tots, i jo no demanaré això. Per tant, volia deixar molt clar..., és perquè se l’ha 
mencionat per aquí. No vull demanar diners, ni molt menys, ni em queixo; bé, em 
queixo diguéssim, em preocupa realment la retallada, però és cosa meva, ja ens ho 
farem, és cosa nostra, ja ens ho farem. 
 
El que sí que vull dir –i vostès ho han entès perfectament, però ho vull aclarir– és que 
crec que la visibilitat de la importància del dret a la protecció de dades requereix que 
en això anem bé, és a dir, que aquesta classificació orgànica estigui ben feta. I també 
vull dir que tampoc això no ha sigut fet d’una manera poc correcta, crec jo, perquè 
diguéssim un departament vulgui acumular o tenir més control; no, no, no vull dir en 
absolut això, eh?, no. Crec que realment, en el moment de fer això, probablement 
més Economia ha volgut aplicar uns criteris, no ho ha tingut en compte. Per què? 
Perquè la nostra autoritat, la veritat, és que, com ha dit la senyora presidenta, doncs, 
no deixa de ser una institució que protegeix un dret encara poc conegut. 
 
I no sé si m’he deixat algun element, segur. Si vaig mirant, però no sé si tenim temps, 
senyora presidenta, per a... 
 
La presidenta  
 
Senyora directora, ara podríem dir si volen un segon torn, d’algun aclariment o... 
(Pausa.) Per tant, si vostè vol fer un resum o vol acomiadar-se, donaríem aquesta 
sessió informativa per tancada. 
 
La directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
 
Bé, dir-los que cada any aquí he trobat un suport important, he sortit agraïda de les 
seves preguntes. Veig el que els preocupa. Insisteixo que crec que és una institució 
important, el fet que la tinguem aquí a Catalunya, perquè jo crec que com a institució 
de control no deixa de completar les institucions catalanes, i jo crec que això davant 
d’altres institucions, d’altres parts del territori espanyol, ens dóna un prestigi. El tenim 
per l’activitat que portem a terme, però certament que la mera existència d’aquesta 
autoritat, si, a més a més, el que fa és un treball, jo crec que és bo per a aquí, a 
Catalunya. 
 
I res més, senyora presidenta, no vull cansar-los més. 
 
Gràcies.  
 
 
La presidenta  
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Moltes gràcies. Si els sembla, acomiadaríem les persones que ens acompanyen; 
també facin extensiu el nostre agraïment al consell assessor, en tant que aquesta és 
una institució que depèn del Parlament i assignada en aquesta comissió. Per tant, 
nosaltres no només valorem, sinó que som responsables, per descomptat, que pugui 
exercir el que és un camp relativament nou, especialment des que l’Administració 
electrònica o l’accés global a la informació, la llibertat total de les dades personals o 
col·lectives s’ha convertit..., jo volia dir que és la institució de l’autoritat poc 
coneguda. En canvi, em sembla que anirà creixent, i per això vostès seran un element 
substantiu. Hi ha un creixent debat mundial, i també a Catalunya, sobre el dret a la 
informació, l’accés a la informació, l’agilització de l’Administració, del dret a la intimitat 
i a la confidencialitat. Aquest és un debat nou, perquè, a més a més, en el primer cas 
és molt complicat posar limitacions, excepte al pensament moral o a l’actuació moral 
de les persones. Hi ha un punt de formació dels límits en l’exercici individual i 
professional, i també de l’Administració. I amb relació a temes més d’on està adscrit, 
a mi em sembla que ja està contestat, i això en el debat de tràmits de pressupostos 
suposo que se solucionarà, i em sembla que ara parlo..., perquè aquesta és una 
institució de l’àmbit parlamentari, és el Govern que fa la proposta, però, vaja, jo crec 
que no hi ha cap sentit de canviar el que diu la llei i el que emana del mateix Estatut. 
 
Per tant, moltes gràcies, de veritat. Crec que aquest és un debat de fons, d’una 
societat canviant, que no té retorn, i el dret a la intimitat i a la confidencialitat i l’accés 
a la informació ens fan també més iguals o més desiguals. I per això valorem, en 
aquesta comissió, que se’ns ha adscrit l’Autoritat Catalana de la Protecció de Dades. 
 
Doncs, moltes gràcies. Si els sembla donaríem deu minuts, però deu minuts de 
rellotge, eh?, de pausa fins a començar a menys cinc, amb la segona part de pro-
postes de resolució. 
 
La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i vuit minuts i es reprèn a tres 
quarts de dotze i tretze minuts. 
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