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Aquesta memòria aplega les principals accions dutes a terme per l’Agència
Catalana de Protecció de Dades durant l’any 2006, amb la finalitat de complir no
tan sols amb l’obligació que estableix la llei, sinó també de posar de manifest
els importants desenvolupaments i reptes en l’àmbit de la protecció de dades.

En el decurs de l’any 2006, la legislació en matèria de protecció de dades ha
fet un salt qualitatiu a Catalunya. S’ha modificat el bloc de constitucionalitat
amb l’aprovació i l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Recordem que l’article 31 recull el dret a la protecció de dades personals, i
que l’article 156 regula les competències de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades i les amplia respecte de la situació actual. També fan canvis estruc-
turals amb la designació parlamentària de la direcció de l’Agència i canvis
formals quant a la denominació de la mateixa institució.

Article 31 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:

«Totes les persones tenen dret a la protecció de les dades personals contin-
gudes en els fitxers que són competència de la Generalitat i tenen dret a
accedir-hi, examinar-les i obtenir-ne la correcció. Una autoritat independent,
designada pel Parlament, ha de vetllar perquè aquests drets siguin respec-
tats, en els termes que estableixen les lleis.»

Article 156 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:

«Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de protec-
ció de dades de caràcter personal que, respectant les garanties dels drets
fonamentals en aquesta matèria, inclou en tot cas: 

»a) La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de
caràcter personal creats o gestionats per les institucions públiques de
Catalunya, l’Administració de la Generalitat, les administracions locals
de Catalunya, les entitats autònomes i les altres entitats de dret públic
o privat que depenen de les administracions autonòmica o locals o que
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presten serveis o acompleixen activitats per compte propi per mitjà de
qualsevol forma de gestió directa o indirecta, i les universitats que inte-
gren el sistema universitari català. 

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

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

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

Una qüestió que cal destacar, tot i que l’hem definit com a canvi formal, és el
canvi en la denominació de la institució. A l’Estatut es parla d’«autoritat inde-
pendent» per definir l’administració independent que constitueix la garantia
institucional del dret a la protecció de dades personals. Aquesta denomina-
ció és més adient i oportuna que la tradicional denominació d’«agència», atès
que aquesta última s’utilitza per referir-se a institucions que no actuen sota el
criteri d’independència, sinó que, generalment, responen a criteris d’oportu-
nitat política i eficiència administrativa. 

Com veurem en les pàgines següents, l’Agència Catalana de Protecció de
Dades al llarg de l’any 2006 ha incorporat importants canvis en l’àmbit de la
inspecció en materialitzar l’activitat de control en els primers expedients san-
cionadors que s’han incoat. Aquest any s’ha produït un important increment
en el volum d’expedients correlativament a l’augment del nombre de denún-
cies i reclamacions conseqüència d’un coneixement més ampli dels ciuta-
dans del seu dret a la protecció de dades personals.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha augmentat els seus esforços
per fer conèixer el dret a la protecció de dades personals no tan sols a les
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persones que han de complir la normativa de protecció de dades personals,
mitjançant cursos de protecció de dades adreçats a les persones responsa-
bles de la implantació de la normativa de protecció de dades a les seves res-
pectives institucions, sinó, també, mitjançant conferències, seminaris i jorna-
des obertes, a tots els ciutadans i, com a novetat, la creació d’un programa
de beques enfocades a ampliar els coneixements en matèria de protecció de
dades.

Cal dir, a més, que durant el 2006, tot i que no hi ha hagut un gran increment
en les consultes que han adreçat els ciutadans al Servei d’Atenció al Públic,
cal destacar la complexitat de les consultes plantejades, la qual cosa ens
mostra que progressivament el dret a la protecció de dades personals va for-
mant part, cada cop més, de la consciència social.

A més a més, la publicació d’un nou portal de l’Agència a Internet
(www.apd.cat), més intuïtiu i amb importants canvis respecte del contingut,
permet que l’Agència sigui una destacada porta d’entrada a la matèria de
protecció de dades personals tant per als professionals del sector com per
als particulars.

Entre els grans temes que s’han tractat aquest any, cal mencionar els treballs
en els àmbits de salut, administració local i, de manera destacada, en allò
que afecta les entitats que assumeixen la funció d’encarregats del tractament.
Aquest últim sector adquireix cada cop més transcendència en el sector
públic, atès que cada cop més s’externalitzen els serveis i les funcions públi-
ques. Aquest fet no ha de comportar, de cap manera, una minva en la garan-
tia i la protecció del dret fonamental a la protecció de dades personals.

Dintre de les funcions que, com vam dir en la memòria de l’any 2005, portem
a terme les autoritats de control de protecció de dades personals —funció
de mediadora (consultes, assessorament), controladores i supervisores (infor-
mes, inspeccions), formadores (sensibilització, divulgació del dret, esforços
en la comunicació, informació i pedagogia, dins del marc d’una estratègia
d’informació)—, hi hem d’afegir la funció de cooperació.

Introducció
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La funció de cooperació es recollia com a activitat que calia dur a terme a
curt termini en la memòria de l’any 2005. Al llarg de l’any 2006 ha adquirit una
gran maduresa i s’ha evidenciat com una de les funcions respecte de les
quals s’hauran d’emprendre amb força actuacions per posar unes bases sòli-
des que permetin que el dret a la protecció de dades personals es garanteixi
plenament en tots els àmbits. 

Un moment culminant de l’any 2006 ha estat la I Convenció Internacional
sobre la Protecció de Dades als Estats Plurinacionals i Federals que l’Agència
va organitzar els dies 4 i 5 d’octubre de 2006. Aquesta jornada va tenir com
a eixos centrals l’aprofundiment en la cooperació entre autoritats de protec-
ció de dades dins els estats federals i plurinacionals i les tensions entre segu-
retat i protecció de dades personals. Per tractar d’aquests aspectes hi van
ser presents importants experts d’Alemanya, Bèlgica, Canadà i Suïssa, així
com representants de les agències de protecció de dades de l’Estat espan-
yol i de la Unió Europea.

En qualsevol cas, no podem oblidar que una memòria no pot ser exhaustiva,
ni és suficient per mesurar l’activitat de la institució que la produeix. Com a
autoritat de control en un àmbit com el dret a la protecció de dades perso-
nals, una matèria transversal i, per tant, necessàriament complexa, l’Agència
Catalana de Protecció de Dades està oberta a complementar tots els aspec-
tes que no estiguin prou exposats i que poden anar més enllà de l’augment
del nombre de fitxers declarats o de les tipologies de consultes presentades.

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 perso-
nals.

Així, per acabar aquesta presentació, voldria agrair al Consell Assessor de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades la seva dedicació, especialment
al seu president. I, finalment, voldria expressar el meu reconeixement a

Introducció

10

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



l’equip tècnic i al conjunt del personal de l’Agència, que tant han contribuït
al bon funcionament de la institució al llarg del 2006 i que s’han implicat en
l’organització de les seves activitats en benefici del dret a la protecció de
dades personals a Catalunya.

Esther Mitjans Perelló
Directora

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

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

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

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

I l’article 4 estableix les seves funcions i competències, que s’especifiquen
de la manera següent:

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

Així mateix, a l’article 3.2 s’estableix que:

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

Amb l’aprovació del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya es reconeix el dret
a la protecció de dades personals al màxim nivell legislatiu en l’article 31, així
com la corresponent distribució competencial, especificada en l’article 156.

2. L’Agència Catalana 
de Protecció de Dades 
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L’Agència va iniciar efectivament les seves actuacions fa poc més de tres
anys, a l’octubre del 2003, i té la seu a l’adreça següent:

Agència Catalana de Protecció de Dades

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

2.1. La Direcció

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

«El director o directora de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades diri-
geix l’Agència, n’exerceix la represen-
tació i té atribuïdes les funcions que
per reglament es determinin. És nome-
nat o nomenada pel Govern, a pro-
posta dels membres del Consell
Assessor sobre Protecció de Dades de
Catalunya, per un període de quatre
anys, i pot ésser renovat o renovada.

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

La directora actual, Dra. Esther Mitjans i Perelló, va ser nomenada el 26 de
juliol de 2005.

2.2. El Consell Assessor de Protecció de Dades

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

És un òrgan d’àmplia representació que disposa de les funcions de consulta,
fixació de criteris i estudi que el Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual es
va aprovar l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, va con-
cretar.

També té funcions no directament relacionades amb la funció consultiva i que
es refereixen a l’aprovació de la plantilla del personal de l’Agència i de la
memòria anual de l’Agència.

Pel que fa a la composició del Consell Assessor de Protecció de Dades de
Catalunya, els membres són els designats per cadascuna de les institucions
esmentades en l’article 14.2 de la Llei 5/2002, nomenats pel conseller de
Governació i Administracions Públiques. És constituït per tres vocals desig-
nats pel Parlament de Catalunya per una majoria de dos terços a l’inici de
cada legislatura; tres representants de l’Administració de la Generalitat desig-
nats pel Govern; dos representants de l’Administració local de Catalunya, pro-
posats per les entitats associatives d’ens locals; dos experts proposats pel
Consell Interuniversitari de Catalunya, un en l’àmbit dels drets fonamentals i
l’altre en informàtica; un vocal en representació de l’Institut d’Estudis
Catalans; un representant dels consumidors i usuaris, proposat per l’organit-
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zació més representativa, i el director o directora de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.

El president del Consell és nomenat pel president de la Generalitat a proposta
del conseller de Governació i Administracions Públiques, entre una terna pre-
sentada pel Consell Assessor entre els seus membres.

D’acord amb això, la composició del Consell Assessor durant l’any 2006 va
ser la següent:

Vocals designats pel Parlament:

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

Representants de l’Administració de la Generalitat, designats pel Govern:

Sr. Josep Cruanyes i Tort, Sr. Ramon Canal i Comaposada (substituït pel Sr.
Antoni Fernández Pérez amb motiu dels canvis de govern), Sr. Lluís Torrens
i Mèlich

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

Sra. Àngela Acín Ferrer, Sr. Ramon Ferrer i Mormeneo

Expert en l’àmbit dels drets fonamentals a proposta del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya:

Sra. Anna Sánchez Urrutia

Expert en l’àmbit de la informàtica, proposat pel Consell Interuniversitari de
Catalunya:

Sr. Remo Suppi i Boldrito

L’Agència Catalana de Protecció de Dades 
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Vocal en representació de l’Institut d’Estudis Catalans:

Sr. Josep Amat i Girbau

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

Sra. Montserrat Torrent i Robledo

El director de l’Institut d’Estadística de Catalunya:

Sr. Josep Maria Vegara i Carrió

El president del Consell Assessor ha estat el Sr. Josep Cruanyes i Tor, d’a-
cord amb el seu nomenament per resolució del president de la Generalitat
amb data 10 de maig de 2004.

2.3. Organigrama i plantilla de personal

Estructura

En el capítol V de l’Estatut de l’Agència, aprovat pel Decret 48/2003, de 20
de febrer (DOGC núm. 3835, de 4 de març de 2003), s’estableix la seva
estructura en les àrees de la Secretaria General, l’Assessoria Jurídica,
Inspecció i Registre. No obstant això, ha estat necessari crear la coordinació
en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i de Seguretat.
Per tot això, l’organigrama actual de l’Agència és el següent:

L’Agència Catalana de Protecció de Dades 
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Direcció
Esther Mitjans i Perelló

Secretaria General
Alfred Rodrigo Díaz

Assessoria Jurídica
María del Mar Pérez Velasco

Àrea d’Inspecció
Maite Casado Cadarso

Àrea del Registre
Ramon Oró i Badia

Àrea de Tecnologies i Seguretat
Ramón Martín Miralles López

Secretaria General

L’article 17 de l’Estatut de l’Agència recull les funcions de la Secretaria General.
Correspon a aquesta unitat la gestió dels recursos humans de l’Agència, és a
dir, l’ordenació de la plantilla i l’actualització de la relació de llocs de treball, la
provisió d’aquests llocs, la proposta de mesures que permetin adequar els
efectius a les necessitats de l’Agència, l’elaboració de plans de formació adre-
çats al personal de l’Agència i la prevenció de riscos laborals.

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

Assessoria Jurídica

L’Assessoria Jurídica es configura d’acord amb el que estableix l’article 18
del Decret 48/2003, d’aprovació de l’Estatut de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades. Correspon a aquesta unitat l’assessorament en matèria
jurídica i la funció d’analitzar i emetre informes sobre la protecció de dades
de caràcter personal amb relació a disposicions normatives pendents d’a-
provació. Aquesta funció s’ha d’entendre únicament respecte de la potestat
normativa de la Generalitat i se n’exclouen les propostes de regulació d’al-
tres organismes públics, per la qual cosa l’Agència no informa amb caràcter
previ la normativa procedent de les administracions locals ni d’instàncies que
no integrin la Generalitat. Així mateix, els informes emesos per l’Agència valo-
ren únicament els aspectes de les disposicions que tenen incidència en la
protecció de dades de caràcter personal.

Àrea d’Inspecció

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

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

L’Àrea del Registre de Protecció de Dades

El Registre de Protecció de Dades de Catalunya és un òrgan integrat a
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, creat per l’apartat primer de l’ar-
ticle 15 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril. S’han d’inscriure en aquest registre
els fitxers i els codis tipus que determina l’apartat segon del mateix article,
així com les dades d’aquests fitxers que siguin necessàries per a l’exercici
dels drets d’informació, d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició.

Així mateix, l’article 7.1 de la Llei 5/2002 defineix la finalitat que justifica l’e-
xistència del Registre quan estableix que qualsevol persona pot conèixer l’e-
xistència dels tractaments de dades personals inclosos dins l’àmbit d’apli-
cació de la Llei, i també les finalitats i la identitat dels responsables dels
tractaments esmentats, mitjançant consulta gratuïta al Registre de Protecció
de Dades de Catalunya.

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

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

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

tingut dels assentaments.
d) Expedir certificats dels assentaments.
e) Donar publicitat, anualment, dels fitxers notificats i inscrits.
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D’acord amb l’article 15.4 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, el Registre de
Protecció de Dades de Catalunya ha d’establir els acords de cooperació
necessaris amb el Registre General de Protecció de Dades de l’Estat, als
efectes d’integrar la informació registral i de mantenir-la adequada.

Coordinació de Tecnologies i Seguretat de la Informació

De manera global, el paper de la Coordinació de Tecnologies i Seguretat de
la Informació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades és donar suport
de caràcter tecnològic a la direcció i a les àrees, projectes i iniciatives de
l’Agència, amb un èmfasi especial en les activitats vinculades a les funcions
d’inspecció que requereixen directament suport especialitzat en auditoria de
sistemes d’informació i de seguretat de les TIC, de manera que es pugui ana-
litzar i valorar, des de la perspectiva tècnica, l’eficàcia de les mesures de
seguretat implantades en els tractaments de dades personals objecte d’in-
vestigació. 

D’una manera específica, és responsabilitat d’aquesta àrea l’execució dels
programes d’auditoria i control d’ofici. Aquests programes tenen com a objec-
tiu la verificació sectorial i d’ofici de tractaments de dades de caràcter per-
sonal, amb la finalitat de valorar el nivell d’adequació a la normativa i, si
escau, recomanar o ordenar les mesures correctores adients. 

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

Així, les actuacions de Coordinació de Tecnologies i Seguretat de la Informa-
ció s’han desenvolupat en tres línies de treball:

a) La relacionada amb projectes qualificats de «consum» intern: com qual-
sevol organització, l’Agència requereix instruments i eines de tipus tec-
nològic per ser més eficaç i eficient en l’execució de les activitats que

L’Agència Catalana de Protecció de Dades 

21

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



són competència seva, 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’engloben en un pla d’actuació de
TIC de l’Agència que es detalla més endavant.

b) El suport a la funció inspectora. El marc normatiu d’aplicació als tracta-
ments de dades personals implica l’aplicació i el compliment d’uns prin-
cipis de caràcter eminentment jurídic als quals cal afegir la implantació
de mesures de seguretat, tant de caràcter tècnic com organitzatiu, orien-
tades a protegir la informació i els tractaments. Aquestes implantacions
s’han d’analitzar i valorar, tant per verificar la seva existència com la seva
eficàcia.
Per tant, la funció d’auditoria de sistemes d’informació, independentment
de si el tractament és exclusivament de tipus automatitzat o de caràcter
híbrid, o fins i tot simplement manual, té un paper fonamental a l’hora, no
tan sols de determinar el nivell d’infracció comès, sinó també d’aportar,
a les resolucions dels expedients de l’Agència, les recomanacions i les
adaptacions, precises i proporcionades, que pugui requerir el tractament
objecte d’inspecció o de procediment sancionador.

c) I, finalment, les activitats de projecció externa. Els dos àmbits d’actua-
ció anteriors donarien resposta àmpliament als aspectes tecnològics vin-
culats a les competències i funcions estrictes de l’Agència, però hi ha
altres qüestions en les quals també el criteri tecnològic pot contribuir a
desenvolupar d’una manera més eficaç la missió global de l’Agència. En
aquest cas es tracta d’actuacions vinculades a la participació en grups
de treball i esdeveniments de contingut tecnològic com ara fòrums, jor-
nades, seminaris, etc.

Plantilla de personal

L’Estatut de l’Agència estableix que l’aprovació de la plantilla del personal
correspon al Consell Assessor de Protecció de Dades. La plantilla actual es
va aprovar a la segona sessió del Consell Assessor, celebrada el dia 21 de
juliol de 2003, i la dotació està formada pel personal següent:
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PLANTILLA DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

TITULACIÓ

TOTAL A B C D

Alts càrrecs 1 1 — — —
Personal funcionari 17 11 1 5 —
Personal laboral 7 6 — — 1
Total 25 18 1 5 1

2.4. Recursos econòmics

En compliment del que preveu l’article 11.2 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril,
l’Agència va elaborar i aprovar el seu avantprojecte de pressupost per al
2006, el qual es va enviar al Govern perquè l’integrés, en una secció espe-
cífica, en els pressupostos de la Generalitat.

La Llei 20/2005, de 29 desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2006 (DOGC núm. 4541, de 31 de desembre), ha integrat
el pressupost de l’Agència Catalana de Protecció de Dades en la secció 07,
i n’ha resultat el detall següent: 

PRESSUPOST DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2006

CAPÍTOL PRESSUPOSTAT

Capítol I 1.310.542,04
Capítol II 1.179.331,00
Capítol IV 2.000,00
Total d’operacions corrents 2.491.873,04
Capítol VI (total d’operacions de capital) 570.105,00
Total pressupost 3.061.987,00
Imports expressats en euros 

Així mateix, d’acord amb la Llei 5/2002, de 19 d’abril, l’Agència està sotmesa
al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i al règim de
comptabilitat pública.
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3.1. Sessions del Consell Assessor

A continuació es resumeixen els continguts més destacables de les consi-
deracions i els acords manifestats a les sessions que s’han desenvolupat
durant l’any 2006.

3.1.1. Quinzena sessió, celebrada el 28 de febrer de 2006

En aquesta sessió del Consell Assessor destaquen dos assumptes: d’una
banda, la reformulació de l’encàrrec assignat a la Comissió de Seguretat, i,
d’una altra, els comentaris al voltant dels projectes normatius consistents en
l’Estatut d’Autonomia i el projecte de reglament estatal de desenvolupament
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (d’ara endavant, LOPD).

Pel que fa a la primera qüestió, s’acorda que la Comissió de Seguretat ela-
bori unes recomanacions de bones pràctiques. A proposta del responsable
de la Comissió de Seguretat, es considera convenient substituir l’encàrrec de
formular un projecte normatiu alternatiu al projecte de Reglament estatal de
desenvolupament de la LOPD per l’elaboració de documents o criteris que
serveixin, des d’un punt de vista pràctic, per a l’execució i l’aplicació de la
LOPD. Els temes que podrien ser més idonis per dur a terme aquesta actua-
ció serien: l’anàlisi del risc, per a destinataris prèviament seleccionats
(podrien consistir en les universitats, els ens locals de determinades dimen-
sions, etc.); processos d’auditoria que simplifiquin i estandarditzin determi-
nats processos (com ara les declaracions de fitxers); intercanvis segurs d’in-
formació i cessió, especialment rellevant en l’àmbit de l’administració
electrònica (com es pot entendre el consentiment explícit, el dret d’informa-
ció, etc.).

Pel que fa a les auditories, s’obre un debat sobre la possibilitat d’establir una
metodologia comuna de les auditories relatives a l’Administració pública, ja
que és especialment crític, en aquests casos, garantir la independència dels
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diagnòstics, i es comenta la idoneïtat de fer auditories internes o externes o,
fins i tot, mixtes en aquest àmbit. També es conclou que no és convenient
donar més càrregues burocràtiques a l’Agència, mitjançant l’enregistrament
de les auditories, i que el que s’hauria de fer és que el Consell Assessor pos-
sibilités uns criteris, recomanacions o orientacions.

Amb relació als intercanvis segurs d’informació, s’apunta que un element que
cal tenir en compte en aquesta tasca és el dèficit normatiu en aquesta matè-
ria, ja que únicament es disposa, amb caràcter general, de la previsió de l’ar-
ticle 45 de la Llei 30/1992, per a l’administració electrònica. També s’apun-
ten temes com ara l’administració electrònica, la protecció de dades
personals en l’àmbit dels arxius, la història clínica compartida, la cessió de
dades, el casos de les xarxes de connexió sense fil dels ajuntaments i els
corresponents problemes de seguretat que això comporta, ja que és relati-
vament senzill entrar en aquestes xarxes corporatives i amb els coneixements
suficients es podrien vulnerar els sistemes de seguretat. Les administracions
públiques haurien de disposar de sistemes de seguretat adequats.

També es creu oportú distingir en l’àmbit de la seguretat entre dades sensi-
bles i dades que no tenen aquest caràcter.

Es proposa també la possibilitat d’utilitzar etiquetes o distintius que transme-
tin confiança.

En segon lloc, pel que fa al seguiment dels projectes normatius relatius a
l’Estatut d’Autonomia i al projecte de Reglament estatal de desenvolupament
de la LOPD, es constata que en les darreres versions dels articles 31 i 156
del projecte d’Estatut d’Autonomia en general no hi ha canvis, però en els
apartats c i d de l’article 156 relatius a la competència sí que s’han produït
modificacions com a conseqüència dels acords entre els grups parlamen-
taris.

Pel que fa al projecte de Reglament estatal que desenvolupa la LOPD, s’e-
xaminen els canvis que es podrien incloure-hi per tal d’aconseguir alguna
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millora, els quals, en síntesi, consistirien en la reserva de llei en aquesta matè-
ria, la distinció entre fitxers públics i privats, i la inclusió de salvaguardes de
les competències de les agències autonòmiques (sobretot en matèria de
registres de protecció de dades). 

3.1.2. Setzena sessió, celebrada el 19 de juny de 2006

Aquesta sessió va tenir com a objecte, de forma substancial, la presentació
de l’esborrany de la memòria del 2005 per la directora de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades perquè l’aprovés el Consell.

Després d’examinar la documentació aportada i els comentaris i els sugge-
riments corresponents, es conclou amb l’aprovació de la memòria amb la indi-
cació que en els quadres que contenen actuacions de l’Agència es faciliti la
comparativa dels anys corresponents i s’aclareixi si les xifres són acumulati-
ves, i s’aconsella que es diferenciïn per anys. 

3.1.3. Dissetena sessió, celebrada el 26 d’octubre de 2006

En la darrera sessió del Consell Assessor corresponent a l’any 2006 es va
analitzar la nova situació plantejada amb motiu de l’aprovació de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya (EAC) pel que fa al reconeixement del dret a la
protecció de dades personals (article 31 EAC) i, sobretot, amb relació a les
competències de la Generalitat en l’àmbit de la protecció de dades perso-
nals (article 156 EAC). Es considera adient aprofitar la nova regulació esta-
tutària per aclarir el règim d’inscripció dels fitxers davant l’autoritat de control
catalana que fins ara ha generat dubtes importants entre algunes entitats.

En síntesi, es conclou que d’una manera immediata es poden fixar uns crite-
ris sobre l’abast de les competències que reconeix aquest nou text en el sen-
tit d’entendre que l’article 156 EAC reconeix competències executives d’a-
cord amb el que estableix l’article 112 EAC, és a dir, la potestat reglamentària
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i la funció executiva que inclou la potestat organitzativa en els àmbits
següents:

a) Institucions públiques de Catalunya; Administració de la Generalitat;
Administració local a Catalunya; les entitats que en depenen i les uni-
versitats que integren el sistema universitari català. Es tractaria d’un
àmbit coincident amb el que estableix l’article 3.1 de la Llei 5/2002, de
19 d’abril.

b) Fitxers privats, creats o gestionats per entitats per a l’exercici de funcions
públiques amb relació a matèries competència de la Generalitat o ens
locals a Catalunya, si el tractament es fa a Catalunya. Cal tenir en compte
que aquests fitxers, a diferència del que preveu l’article 3.2 de la Llei
5/2002, de 19 d’abril, poden ser creats per les entitats que realitzen les
funcions públiques en matèries competència de la Generalitat o entitats
locals. El requisit que el tractament es faci a Catalunya es podria incloure
com a clàusula de contractació per recordar aquesta circumstància i a
efectes de control del seu compliment.

c) Tractaments i fitxers de les corporacions de dret públic que exerceixin
llurs funcions exclusivament en l’àmbit territorial de Catalunya. Es tracta
d’un supòsit de clara ampliació de les competències que es preveuen
en la Llei 5/2002, de 19 d’abril, ja que no tan sols inclou aquestes enti-
tats, sinó que la competència abasta tots els fitxers públics i privats.

Per a l’exercici d’aquestes competències, es creu que no caldria cap norma
de desenvolupament, i s’aprofita per aclarir que el règim d’inscripció dels fit-
xers davant l’autoritat de control catalana, que fins ara ha estat confusionari, ha
donat lloc a dubtes d’algunes entitats que han entès la situació com de doble
inscripció dels fitxers. S’insisteix en la necessitat de treballar en la interconne-
xió dels registres de l’Agència Espanyola i la resta d’autoritats de control auto-
nòmiques, ja que no hi hauria d’haver tècnicament cap dificultat per aconse-
guir un registre únic i que es pogués conèixer la procedència de la inscripció.

Es conclou que el Consell Assessor, fent ús de la seva competència esta-
blerta en l’article 22.d de l’Estatut de l’Agència, podria elaborar criteris sobre
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l’obligació d’inscriure fitxers i tractaments en el Registre de Protecció de
Dades de Catalunya.

Complementàriament, es proposa que s’analitzi la possibilitat de plantejar la
modificació de la part no orgànica, per tant de rang ordinari i sotmesa a altres
majories parlamentàries, de la LOPD, sobretot pel que fa a les relacions de
les autoritats de control autonòmiques i l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, i la composició del seu Consell Consultiu, entre altres qüestions. 

Es recorda que en les intervencions de la I Convenció Internacional sobre la
Protecció de Dades als Estats Plurinacionals i Federals dels dies 4 i 5 d’oc-
tubre de 2006 tots els directors de les autoritats de control autonòmiques van
fer avinent que el Consell Consultiu de l’Agència Espanyola no és l’òrgan
adient per palesar la coordinació entre autoritats de control i que caldria des-
envolupar un altre sistema.

3.2. La funció d’assessorament jurídic i de consultoria

DICTÀMENS I ESTUDIS JURÍDICS

ANY

TIPUS D’ACTUACIÓ 2004 2005 2006 ACUMULAT 2006

Informes de disposicions sobre protecció de dades 11 12 11 34
Dictàmens a consultes formals 14 16 20 50
Estudis 9 10 26 45
Informes interns 8 10 32 50
Total 42 48 89 179

L’Agència ha d’informar amb caràcter preceptiu les disposicions en la matè-
ria i, a més a més, ha de resoldre a través de dictàmens les consultes tra-
meses des de les administracions públiques dins l’àmbit de la seva compe-
tència.
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DISTRIBUCIÓ DELS DICTÀMENS I ESTUDIS JURÍDICS PER ANYS

L’any 2006 s’observa un increment significatiu tant pel que fa als estudis rea-
litzats per l’Assessoria Jurídica, amb relació a àmbits que requereixen un
estudi aprofundit, com pel que fa als informes interns que serveixen de suport
tant a la Direcció com a altres àrees de l’Agència.

3.2.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general

Una de les funcions de l’Agència Catalana de Protecció de Dades és eme-
tre un informe preceptiu sobre els projectes de disposicions de caràcter
general de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de dades per-
sonals, tal com es desprèn de l’article 5.1.j de la Llei 5/2002, de 19 d’abril.
Pel fa a les disposicions que afecten la protecció de dades personals i que
procedeixen d’altres administracions públiques de l’àmbit de Catalunya, no
són informades amb caràcter previ per l’Agència. 

L’Estatut de l’Agència, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, concreta
en l’article 15.1.f que correspon a la directora de l’Agència emetre l’informe,
amb caràcter preceptiu, dels avantprojectes de llei, els projectes de dispo-
sicions normatives que elabori el Govern en virtut de la delegació legislativa
i els projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que afectin

2004            2005           2006

Informes de
disposicions

Dictàmens Estudis Informes interns

11 12 11
14

16
20

9 10

26

8 10

32
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el dret a la protecció de dades personals. En aquests casos, els informes de
l’Agència valoren únicament el contingut de la norma pendent d’aprovació
que té incidència en la matèria de protecció de dades personals dels ciuta-
dans.

Durant l’any 2006 s’han informat un total de 12 projectes de disposicions de
caràcter general procedents de la Generalitat de Catalunya que fan referèn-
cia a diversos àmbits.

PROJECTES NORMATIUS ANALITZATS DURANT L’ANY 2006
— Avantprojecte de llei de creació del Memorial Democràtic.
— Projecte d’ordre per la qual es regulen fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit de la

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
— Projecte d’ordre per la qual es regulen fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del

Departament de la Presidència.
— Avantprojecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya.
— Projecte d’ordre per la qual es regulen fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel

Departament de Justícia.
— Projecte d’ordre per la qual es creen els fitxers que contenen dades de caràcter personal del Centre d’Iniciatives per a la

Reinserció.
— Projecte d’ordre sobre fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Societat d’Estiba dels Ports

Catalans, SA.
— Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 13/2005, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la

Generalitat, i la Circular 3/2006, sobre aplicació de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels
alts càrrecs al servei de la Generalitat i els formularis per aplicar-los.

— Projecte de decret pel qual es regula el sistema d’assessorament agrari de Catalunya.
— Projecte d’ordre per la qual es determina el contingut de la declaració informativa resum de les escriptures públiques i el

procediment per a la seva tramesa telemàtica.
— Projecte d’ordre per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel

Departament de Cultura i per entitats dependents o vinculades.

Cal tenir en compte, doncs, que, de les disposicions de caràcter general que
ha informat l’Agència durant l’any 2006, aquests informes han consistit prin-
cipalment en normes de creació, modificació o supressió de fitxers o tracta-
ments que contenen dades personals, mentre que la resta són sobre dispo-
sicions de regulació de diverses matèries que, d’una manera més o menys
directa, afecten la protecció de dades personals. Tot i que molt tímidament,
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es pot observar que es confirma la tendència, apuntada anys anteriors, que
diverses actuacions de les administracions públiques impliquen tractaments
de dades personals i que, per tant, tot i que la matèria tractada en diversos
projectes normatius aparentment no incideix en l’àmbit de la protecció de
dades personals, aquests projectes sí que requereixen una valoració d’abast
general per tal d’incidir en l’aplicació correcta de la legislació sobre protec-
ció de dades personals, principalment la LOPD.

Pel que fa a les propostes de disposicions que creen fitxers o tractaments de
dades de caràcter personal, s’ha constatat que els aspectes relatius a les
cessions de dades i nivells de seguretat han millorat pel que fa a la previsió.
No obstant això, cal insistir que en l’elaboració d’aquestes normes es podria
avaluar en conjunt el circuit informatiu que gestiona la instància que proposa
la regulació. Això és especialment rellevant quan es tracta de projectes d’or-
dre que regulen tots els fitxers d’una entitat o departament, en què es pot
valorar el principi d’economia en la gestió de les dades personals i confirmar
l’adequació del tractament d’aquestes dades i les cessions corresponents
per complir el que preveu la LOPD.

En diversos casos, i com a qüestió prèvia a l’anàlisi del contingut de les dis-
posicions, l’Agència ha tornat a posar de manifest que no és necessari que
la disposició faci referència al fet que els fitxers o tractaments regulats siguin
«automatitzats». La normativa de protecció de dades personals s’aplica
independentment del suport en què es troben les dades, que és irrellevant
a efectes d’exigir el compliment de la normativa. La regulació dels tracta-
ments i dels fluxos informatius de les administracions públiques ha d’incloure
qualsevol procediment, manual o automatitzat, que impliqui gestió de dades
personals, i per tant no és rellevant fer constar la consideració de tractament
o fitxer «automatitzat» de manera sistemàtica, més encara tenint en compte
que, pel que fa a les administracions públiques, sovint conviuen tots dos
suports, el manual i l’automatitzat, en els fitxers i els tractaments de dades.
Cal tenir en compte que la disposició addicional segona de la Llei 5/2002
disposa que els fitxers i els tractaments de dades personals no automatit-
zats de titularitat de la Generalitat de Catalunya han de formalitzar la seva
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inscripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya en el termini
de dos anys a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Atès que
aquest termini ja s’ha exhaurit a bastament, correspon procedir a regularit-
zar i adaptar a la normativa vigent en matèria de protecció de dades per-
sonals tots els fitxers o tractaments, independentment que siguin automatit-
zats o no.

Val a dir que, per poder valorar el projecte de disposició en conjunt, i espe-
cíficament determinades qüestions que s’hi contenen des de la perspectiva
de protecció de dades personals, cal que l’Agència disposi del màxim d’in-
formació relativa a la proposta i que consta en l’expedient, i així s’ha fet avi-
nent als departaments responsables de la disposició en diverses ocasions
durant aquest any. 

La tècnica normativa emprada per estructurar la disposició, sobretot en els
casos en què hi ha fitxers de nova creació juntament amb fitxers modificats,
i per tant creats en normes anteriors, i també fitxers que se suprimeixen, resul-
tava en algun cas confusa. És important establir una estructura clara i orde-
nada de la nova norma per tal que, en definitiva, la informació que arribarà
als ciutadans sigui senzilla i comprensible, pel que fa a l’estat dels fitxers i
els tractaments de dades d’un determinat departament de la Generalitat. En
algun cas s’ha suggerit que s’inclogui una referència completa de tots els fit-
xers o tractaments, ordenats per l’òrgan responsable del fitxer, per tal que les
persones afectades puguin estar-ne informades. En aquest sentit, una
vegada aprovada la disposició que regula els fitxers, l’Agència considera que
se’n podria publicar la versió consolidada i donar a conèixer al públic en
general el conjunt de tractaments degudament relacionats amb l’estructura
departamental a través d’alguna llista o catàleg que podria estar a la dispo-
sició dels ciutadans al web corporatiu, o a través d’altres sistemes d’infor-
mació.

L’Agència ha examinat en els seus informes el contingut de les disposicions
de creació, modificació o supressió de fitxers, amb relació al que disposa l’ar-
ticle 20 de la LOPD. Deixant de banda que en cada cas s’hagin posat de
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manifest determinades qüestions, relatives sempre a la protecció de dades
personals, hi ha diverses valoracions que figuren d’una manera constant als
informes de l’Agència, i que es detallen a continuació.

— Pel que fa a l’article 20.2.a de la LOPD, relatiu a la finalitat i els usos pre-
vistos per al fitxer o el tractament de dades, cal tenir en compte que habi-
tualment una finalitat genèrica pot derivar en diversos usos. Per tant,
l’Agència considera en general més adequat a les previsions d’aquest
article que s’especifiqui, en la mesura que sigui possible, no tan sols la
finalitat principal del fitxer, sinó també els usos rellevants que se’n puguin
derivar, i així ho ha posat de manifest en algun dels seus informes. Per
exemple, una finalitat genèrica com ara la gestió de personal pot derivar
en diversos usos, des de la tramitació de baixes mèdiques fins al paga-
ment d’ajuts o nòmines. Tenint en compte la interrelació de tots els apar-
tats de l’article 20.2 de la LOPD, de manera que la concreció en un apar-
tat ajuda a comprendre millor la resta, s’ha proposat considerar, com a
orientació, la classificació de les finalitats i els usos que se segueix en el
formulari de notificació de fitxers al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya, disponible al web de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades (www.apd.cat ).

— Pel que fa a les persones o col·lectius afectats pel fitxer o tractament de
dades (article 20.2.b de la LOPD) sobre els quals es pretén obtenir dades
personals o que estiguin obligats a subministrar-les, persisteix una con-
fusió que ja s’havia detectat anys anteriors. En diversos fitxers es fa
esment de «persones físiques o jurídiques» afectades pel fitxer. Cal insis-
tir que, tot i que en alguns casos els fitxers poden incloure referències a
persones jurídiques, l’objecte de la LOPD és la regulació dels fitxers que
contenen dades personals i, per tant, referides exclusivament a persones
físiques. Les persones jurídiques no són objecte d’aquesta normativa i,
per tant, caldria distingir els fitxers de dades personals d’altres tipus de
registres que poden ser igualment gestionats pel mateix responsable del
fitxer, però que contenen altres tipus de dades.

— Per tant, l’Agència ha apuntat que convindria revisar les referències a
persones jurídiques, empreses o administracions públiques, com a
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col·lectiu afectat, ja que pot portar a una certa confusió. Altres vegades
s’ha proposat que categories o col·lectius d’afectats com ara «els ciuta-
dans» es concretin tenint en compte la finalitat o els usos de cada fitxer,
per tal de donar una informació més ajustada amb relació a l’article 20
de la LOPD.

— Pel que fa a l’apartat c de l’article 20.2 de la LOPD, relatiu al procediment
de recollida de les dades de caràcter personal, diverses vegades
l’Agència ha detectat que, tot i que en els formularis d’inscripció dels fit-
xers de dades personals en el Registre de Protecció de Dades de
Catalunya es demana informació tant sobre la procedència de les dades
com sobre el procediment de recollida d’aquestes dades, pròpiament l’a-
partat esmentat de l’article 20 de la LOPD preveu que s’informi, en la dis-
posició de creació del fitxer, del «procediment de recollida de les dades
de caràcter personal». En diversos fitxers que han presentat els departa-
ments de la Generalitat a l’Agència es fa esment, en aquest apartat,
només de la procedència de les dades (és a dir, es concreta si les dades
provenen de la mateixa persona interessada, del seu representant, d’ad-
ministracions públiques, etc.), informació que certament és pertinent, però
hi mancaria afegir informació relativa al procediment, és a dir, que es con-
creti si les dades s’han recollit a través d’enquestes o entrevistes, formu-
laris, transmissió electrònica o altres mitjans. En aquests casos l’Agència
també ha recomanat un aclariment en la redacció d’aquest apartat.

— Pel que fa a l’apartat d del mateix article, sobre l’estructura i la descrip-
ció dels tipus de dades incloses en els fitxers, s’ha detectat que en un
nombre significatiu de fitxers les dades no s’agrupen per tipologies, de
manera que l’estructura del fitxer resulta desordenada i confusa. La clas-
sificació de dades de caràcter personal per categories segons si es tracta
de dades identificatives (nom i cognoms, DNI, número de la Seguretat
Social o mutualitat, etc.), dades de característiques personals (edat, sexe,
nacionalitat, etc.), dades especialment protegides (ideologia, salut, religió
o creences, etc.), dades acadèmiques i professionals (formació i titula-
cions, experiència professional, etc.) o altres, resulta molt més entenedora
per a totes les persones que han de consultar o gestionar els fitxers o els
tractaments de dades, i per als ciutadans que n’han de conèixer el con-
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tingut i les característiques per tal de poder exercir els drets que els
atorga la LOPD. S’ha recomanat, doncs, en aquests casos, que s’agrupin
les dades per categories, i en aquest sentit es poden tenir en compte les
tipologies de dades dels formularis de notificació de fitxers a l’Agència.

Cal tenir en compte, a més, que aquest aspecte és molt rellevant a l’hora d’a-
justar el nivell adequat de les mesures de seguretat que són pertinents en
cada cas. Si hi ha una certa confusió en la descripció de les dades contin-
gudes en un fitxer no es pot valorar adequadament el nivell de seguretat que
ha previst el responsable del fitxer. A tall d’exemple, dades relatives a la dieta
d’una persona, segons el context del fitxer, podrien arribar a suposar una
dada que proporcionaria informació sobre la ideologia de la persona, o sobre
la seva salut. Igualment en funció de la finalitat i els usos d’un fitxer determi-
nat, en què si s’hi inclou informació sobre les hores que passa un treballador
davant la pantalla de l’ordinador o sobre la feina que fa, aquesta informació
es podria considerar una dada de salut. Classificar aquestes dades des del
començament com a dades de salut, si escau, permet considerar-les clara-
ment dades sensibles i, per tant, atribuir al fitxer en qüestió un nivell alt de
seguretat.

En conclusió, la interrelació entre els apartats relatius a la tipologia de les
dades i el nivell de mesures de seguretat és tan determinant que una cla-
redat més gran del primer serveix per aclarir i ajustar adequadament el
segon.

Amb relació al que s’ha dit sobre l’apartat relatiu a les persones o col·lectius
afectats pels fitxers, val a dir que en diversos casos s’inclouen en els fitxers
dades que no corresponen a persones físiques, sinó a persones jurídiques.
En aquest cas s’ha fet notar aquesta circumstància amb relació a l’objecte
propi de la LOPD, és a dir, exclusivament les dades relatives a persones físi-
ques.

Pel que fa a l’apartat e de l’article 20.2 de la LOPD, corresponent a les ces-
sions de dades de caràcter personal, en alguns casos els fitxers preveuen
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cessions de dades sense indicar en virtut de quina habilitació legal es fa la
cessió. L’Agència ha explicat que en la mesura que sigui possible seria con-
venient especificar l’habilitació legal que justifica una cessió de dades, així
com concretar al màxim la persona física o jurídica, pública o privada, a la
qual se cediran les dades. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, per exem-
ple, indicar cessions a «administracions públiques», «comunitats autòno-
mes», «la Unió Europea» o «organismes oficials» sense més concreció no es
podria considerar una informació suficient. Els articles 11 i 21 de la LOPD
defineixen el règim general de les cessions o comunicacions de dades de
caràcter personal, i s’hi estableix que quan la cessió està autoritzada en una
llei no seria necessari el consentiment de la persona afectada, a banda d’al-
tres previsions d’aquests articles. Per tant, la LOPD es refereix en aquest punt
a una norma amb rang de llei que autoritzaria en cada cas les cessions o les
comunicacions de dades. En conseqüència, l’Agència ha demanat a deter-
minats departaments la revisió de les referències fetes, en aquest apartat, a
normes de rang inferior a la llei. 

Amb relació a l’article 20.2.g de la LOPD, relatiu a les unitats o els serveis
davant els quals els ciutadans poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, l’Agència insisteix a recomanar que s’inclogui espe-
cíficament, per a cada fitxer, la indicació de l’adreça de l’òrgan davant el qual
es poden exercir aquests drets. Que la informació que es dóna als ciutadans
en aquest apartat sigui clara i detallada té una rellevància especial per tal de
donar compliment adequat al dret d’informació que la LOPD descriu en l’ar-
ticle 5, a fi i efecte de fer efectius els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició, independentment del compliment d’aquest deure d’informació en
el moment de recollir les dades. A més, és important relacionar clarament les
unitats o els serveis habilitats per a cadascun dels fitxers, i no de manera
genèrica. 

Un apartat que ha estat objecte d’una atenció especial en els informes de
l’Agència ha estat el relatiu al nivell de mesures de seguretat que s’atribueix
a cada fitxer (article 20.2.h de la LOPD). S’ha detectat que de vegades, pel
tipus de dades tractades, el nivell de seguretat indicat no era el correcte,
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perquè s’indicava un nivell inferior o superior al requerit. El nivell de segu-
retat adequat és, per a cada cas, el que determina el Reial decret 994/1999,
d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels
fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, que esta-
bleix els nivells bàsic, mitjà i alt, d’acord amb la naturalesa de la informació
tractada. Són especialment significatius els casos en què en principi s’in-
dica un nivell alt quan les dades personals del fitxer no es corresponen amb
cap de les categories que ho requereixen, és a dir, dades d’ideologia, reli-
gió, creences, origen racial, salut o vida sexual, o quan les dades se sol·lici-
ten per a finalitats policials sense el consentiment de la persona afectada.
L’Agència recomana en aquests casos als departaments de la Generalitat
revisar les possibles incoherències entre les dades personals i els nivells
de seguretat indicats, ja que la disposició de regulació dels fitxers, a través
de la qual es creen, es modifiquen o se suprimeixen, s’ha d’ajustar a la rea-
litat. 

Una altra qüestió que s’ha posat de manifest alguna vegada és que el nivell
de mesures de seguretat s’estableix amb relació a la necessitat més gran
o més petita de garantir la confidencialitat i la integritat de la informació,
entenent el fitxer com un conjunt. Per tant, les mesures s’adopten per pro-
tegir tot un fitxer, no tan sols unes dades determinades, de manera que no
seria adient que per a un mateix fitxer s’establissin diferents graus de segu-
retat.

En alguns casos s’ha observat que es preveu un nivell alt de seguretat atès
que el fitxer inclou, entre altres, dades bancàries. Segons l’article 4 del
Reglament de mesures de seguretat esmentat, els fitxers que requereixen un
nivell mitjà són els que inclouen dades de «serveis financers», entre altres.
No tota dada personal de tipus bancari (un número de compte corrent exclu-
sivament, etc.) dóna informació sobre serveis financers i, per tant, aquest
tipus de dades impliquen, en principi, un nivell bàsic de seguretat. En aquest
sentit, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en l’informe Aplicación de
niveles de seguridad y alcance de la referencia a servicios financieros, del
1999, enumera alguns supòsits que sobre la base de la normativa sectorial
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aplicable es consideren serveis financers (activitats d’arrendament financer,
les relacionades amb crèdits hipotecaris, dades sobre inversió en actius
financers o activitats asseguradores, etc.) i que, per tant, sí que requeriran
un nivell mitjà. Així doncs, en cada cas cal examinar el context, la finalitat i el
conjunt de les dades que s’hi inclouen, per ajustar convenientment el nivell
de seguretat aplicable a cada fitxer.

Finalment, pel que fa a la supressió de fitxers que es preveu en diversos pro-
jectes de disposició que els departaments de la Generalitat trameten a
l’Agència, s’ha recomanat que s’indiqui clarament quin és el destí que es pre-
veu per a les dades que s’hi contenen. Segons disposa l’article 20.3 de la LOPD,
en les disposicions que es dictin per suprimir fitxers cal establir-ne el destí o, si
s’escau, les previsions que s’adoptin per destruir-los. Tot i que els projectes tra-
mesos a l’Agència donen una certa informació sobre els fitxers suprimits, en
algun cas no s’han considerat suficients perquè no s’hi explicitaven les previ-
sions concretes que s’havien pres en cada cas per eliminar la informació, o bé
si es reutilitzaven determinats suports o si, en algun cas, les dades havien pogut
passar a formar part d’altres fitxers. S’ha recomanat que, en la mesura que sigui
possible, s’hi afegeixi el màxim d’informació sobre aquestes previsions.

3.2.2. Consultes jurídiques

L’Agència Catalana de Protecció de Dades també té com a funció respondre
a les consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les uni-
versitats de Catalunya formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció
de dades personals. D’acord amb la seva norma reguladora i l’estatut que la
desenvolupa, correspon a la directora de l’Agència respondre a les consul-
tes que li formulin els consellers en el cas de la Generalitat o els represen-
tants legals en la resta de supòsits.

En termes generals, les consultes examinades l’any 2006 han consistit en els
supòsits que de manera resumida s’exposen a continuació, classificats
segons la problemàtica que plantegen des de la perspectiva de la LOPD. 
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Cessions a tercers (article 11 de la LOPD)

Les dades personals només es poden comunicar a un tercer per complir fina-
litats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del
cessionari amb el consentiment previ de la persona interessada. El consen-
timent no és necessari quan la comunicació està expressament habilitada per
una norma amb rang de llei. En aquests supòsits, les dades personals que
siguin objecte de comunicació, d’acord amb el principi de qualitat, han de
ser exclusivament les adequades, pertinents i no excessives d’acord amb les
finalitats legítimes, explícites i determinades a les quals s’han de destinar.

Cessions a companyies d’assegurances amb relació als accidents de trànsit

Les companyies asseguradores podrien tenir la condició d’interessats als
efectes del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i el procediment administratiu comú per
accedir a la informació de caràcter personal continguda en els fulls d’inves-
tigació que elabora la policia local sobre els accidents de trànsit. Per tal de
tenir constància de la versió dels fets que ha elaborat aquesta administració
ateses les obligacions i les responsabilitats que tenen les companyies asse-
guradores d’acord amb la normativa sobre responsabilitat civil i assegurança
en el trànsit de vehicles de motor, es podria facilitar aquest accés amb
aquesta finalitat. 

La informació que s’ha de subministrar ha de consistir únicament en els
aspectes rellevants perquè la companyia asseguradora pugui contrastar i
determinar les seves responsabilitats, i això suposarà per a l’òrgan enca-
rregat de facilitar l’accés a la informació determinar l’adequació de les
dades i la seva pertinença en cada cas. A aquests efectes, es pot materia-
litzar l’accés facilitant la visualització de l’informe, traslladant-ne una còpia
o bé elaborant un certificat dels fets que són rellevants per a la petició de
la companyia, tenint cura que no es faciliti informació excessiva i no perti-
nent al cas. 
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Cessions de col·legis professionals amb relació a l’accés al cens 
d’electors

La normativa sectorial reguladora del procés electoral en supòsits de col·legis
professionals no conté previsions específiques amb relació a l’elaboració del
cens d’electors, la seva actualització o el règim d’accés a les dades que
conté, de manera que si es considera aplicable la Llei orgànica de règim
electoral general com a norma supletòria d’acord amb els termes de la con-
vocatòria d’eleccions col·legials, les previsions de l’article 41.5 de la llei legi-
timarien l’accés dels candidats al cens d’electors. Aquest article preveu els
accessos a les dades censals, i concretament l’apartat 5 preveu l’accés dels
representants de les candidatures a una còpia del cens i a la seva utilització
en exclusiva per atendre les finalitats electorals. En qualsevol cas, els límits
al requisit del consentiment previ del titular de les dades sempre s’han de pre-
veure en una norma amb rang de llei i s’han d’establir amb relació a altres
drets i béns de rellevància constitucional.

Accés per mitjà de requeriment a un tercer 

L’accés a dades personals de persones físiques sense el seu consentiment
a través del requeriment a un tercer és una mesura restrictiva del dret fona-
mental a la protecció de dades personals i, com a tal, ha de tenir caràcter
subsidiari i s’ha de sol·licitar quan no hi hagi altres fonts d’informació. La moti-
vació de la petició d’accés ha d’acreditar la ineficàcia dels recursos habituals
per obtenir la informació relativa a un supòsit concret i ha d’especificar l’in-
terès públic prevalent o el bé jurídic a tutelar i la idoneïtat de les dades per
a la resolució del supòsit. 

Accés a dades personals per mitjà de la notificació via burofax

La utilització del burofax com a mitjà de notificació implica l’accés a dades
personals d’un nombre indeterminat de persones, més enllà del responsa-
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ble del fitxer i de la persona que ha de rebre la notificació. En segons quins
casos, aquest accés es pot donar no tan sols respecte de dades de caràc-
ter identificatiu, sinó també respecte de dades especialment protegides. Per
aplicació del principi de qualitat, el tractament i l’accés de tercers a les
dades identificatives és proporcionat i ajustat a la finalitat de notificació. No
obstant això, es considera que el tractament i l’accés de tercers a dades
especialment sensibles és desproporcionat i, per tant, no s’ajustaria a les
exigències de l’article 4.1 de la LOPD. La notificació a través de burofax
només es podria aconsellar si les condicions de confidencialitat i de pro-
tecció de la intimitat de les persones afectades fossin equivalents als siste-
mes utilitzats per les administracions públiques per notificar, com ara el
correu certificat. 

Cessions entre administracions públiques (article 21 de la LOPD)

Les comunicacions de dades entre administracions públiques o entre dife-
rents òrgans d’una mateixa administració es regeixen, en primer lloc, pel prin-
cipi de finalitat i qualitat de les dades, juntament amb el principi de legalitat
que regeix el funcionament de les administracions públiques, i, en segon lloc,
per les normes que regulen les cessions de dades previstes en l’article 11 de
la LOPD i en l’article 21 de la LOPD segons la interpretació feta pel Tribunal
Constitucional de la STC 292/2000.

Les dades personals recollides o elaborades per les administracions públi-
ques per a l’exercici de les seves atribucions no s’han de comunicar a altres
administracions públiques per a l’exercici de competències diferents o de
competències que tractin matèries diferents, excepte quan tinguin com a
objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, esta-
dístiques o científiques. La seva interpretació a sensu contrario legitima les
cessions entre administracions públiques per a l’exercici de les mateixes
competències. En aquests supòsits no és necessari el consentiment de la
persona afectada que exigeix l’article 11 de la LOPD.
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Cessió de dades del padró municipal

La llei que regula el padró únicament autoritza la cessió de dades del padró
a altres administracions públiques sense el consentiment previ de la persona
interessada per a assumptes en què la residència o el domicili siguin relle-
vants (article 16 de la LBRL). D’acord amb això, la comunicació d’altres
dades personals que figuren al padró municipal, com ara l’edat, la situació
acadèmica, etc., no serien comunicables si no fos en virtut del corresponent
consentiment o d’una altra disposició legal que l’habilités. 

Creació d’una interconnexió de bases de dades a l’Administració 
pública

La interconnexió de les bases de dades dels diferents òrgans i entitats que
integren una administració o els accessos transversals entre elles es regei-
xen, d’acord amb el règim de protecció de dades personals, pels requeri-
ments de la cessió o la comunicació de dades personals. Per tant, es pot exi-
gir el consentiment previ de la persona afectada o la previsió per una norma
amb rang de llei en atenció a un altre bé o dret de rellevància constitucional
tenint en compte la naturalesa de dret fonamental del dret a la protecció de
dades personals un cop feta la ponderació necessària davant els interessos
i els riscos presents en els supòsits que es puguin plantejar. Des de la pers-
pectiva de la protecció de dades personals, cal recordar que es desacon-
sella la interconnexió generalitzada de bases de dades de les administra-
cions i que cal considerar-ne fórmules alternatives.

Cessions a forces i cossos de seguretat

La normativa de protecció de dades de caràcter personal habilita expressa-
ment la recollida i el tractament per a finalitats policials de dades personals
per les forces i cossos de seguretat sense el consentiment dels titulars de les
dades, sempre que es limiti als supòsits i a les categories de dades que

Memòria d’actuacions

43

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



siguin necessaris per prevenir un perill real per a la seguretat pública o per
reprimir infraccions penals.

Les peticions de dades personals per les forces i cossos de seguretat for-
mulades a l’empara de la normativa sobre protecció de la seguretat ciutadana
que compleixin els requisits establerts en l’article 22.2 o 22.3 de la LOPD,
segons correspongui, s’han d’atendre d’acord amb la normativa vigent, sense
perjudici de qualsevol altra responsabilitat que pugui derivar d’un tractament
excessiu de la informació. En tot cas, l’òrgan o autoritat a la qual se sol·lici-
ten les dades, davant d’una petició imprecisa o dubtosa d’informació per les
forces i cossos de seguretat i atès el que disposa la normativa de protecció
de dades personals, pot sol·licitar un aclariment o la menció expressa asse-
gurant que es tracta d’informació necessària per prevenir un perill real per a
la seguretat pública o per reprimir infraccions penals, als efectes de deter-
minar les possibles responsabilitats derivades d’un accés indegut o d’una
comunicació il·legítima de dades.

Encarregat del tractament (article 12 de la LOPD)

No es considera comunicació de dades a efectes de l’aplicació de l’article
12 de la LOPD l’accés d’un tercer a les dades personals quan l’accés sigui
necessari per prestar un servei al responsable del tractament. 

Els tercers que hagin d’efectuar el tractament de les dades de caràcter per-
sonal en virtut d’un contracte amb el responsable del fitxer tindran, des de la
perspectiva de la normativa de protecció de dades personals, la condició
d’encarregat del tractament. L’encarregat del tractament podrà accedir a
totes les dades personals que siguin necessàries per gestionar el servei, el
seguiment i el control de la qualitat de la prestació, així com per fer els estu-
dis necessaris per analitzar les necessitats del servei sempre que aquestes
actuacions es facin dins del seu àmbit d’actuació i no impliquin un canvi en
la finalitat o una nova destinació o ús de les dades personals incompatible
amb els que van legitimar la recollida inicial.
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Difusió de dades personals per mitjà d’aplicacions informàtiques

Les aplicacions informàtiques que contenen dades històriques de persones
i famílies obtingudes de diferents fonts, com ara dels registres i els llibres
parroquials i del Registre Civil, si fan referència a persones no difuntes són
una base de dades personals que s’hauria de subjectar al que preveu la
LOPD. Això donaria lloc, entre altres qüestions, a la necessitat d’obtenir el
consentiment de les persones incloses en les bases de dades, amb la
deguda informació sobre la finalitat i els accessos a aquestes dades i a la
necessitat de disposar de les disposicions corresponents de caràcter gene-
ral dels responsables que aprovin aquests fitxers i que es declarin davant el
Registre de Protecció de Dades. 

La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents públics preveu per a
aquests documents el règim d’accés en l’article 36.1, en el qual es diu que
si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afec-
tar l’honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i lle-
vat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ser objecte de
consulta pública amb el consentiment de les persones afectades o quan
hagin passat vint-i-cinc anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n sap la data,
cinquanta anys d’ençà de la producció del document.

3.2.3. El Servei de Consultoria

L’Àrea del Registre va iniciar l’any 2005 un nou servei de consultoria adreçat
als responsables dels fitxers encarregats del tractament i a les entitats que
els assessoren per portar a terme l’adequació de les seves institucions a la
normativa de protecció de dades.
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TIPOLOGIA DE CONSULTES ATESES

ANY

ÀMBIT 2004* 2005 2006 ACUMULAT 2006

Adequació a la normativa de protecció de dades — 7 12 19
Actualització, notificació i registre de fitxers — 6 6 12
Implantació de mesures de seguretat — 5 7 12
Total — 18 25 43

* Fins al 2005 no es va iniciar el Servei de Consultoria.

DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES ATESES AL SERVEI DE CONSULTORIA PER ÀMBITS

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

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

— Adequació a la normativa de protecció de dades personals. En aquest
cas, podem trobar que les entitats inicien el procés d’adequació i busquen
criteris per posar-se en marxa, o bé en el procés d’adequació o actualit-
zació els sorgeixen dubtes concrets relatius a les cessions de dades, al
dret d’informació o al consentiment, entre altres.

2004            2005           2006

Adequació a
la normativa

Notificació
al Registre

Mesures
de seguretat

0

7

12

0

6 6

0

5

7

Memòria d’actuacions

46

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



— Procediment de notificació de fitxers. En aquest cas, un cop identificats
els fitxers i els tractaments, se’ls indica quin és el millor sistema per por-
tar a terme la notificació de fitxers i, fins i tot, les possibilitats d’agrupar-
los per simplificar-ho.

— Aplicació de mesures de seguretat. En aquest àmbit les preguntes se cen-
tren, sobretot, a identificar nivells de seguretat i la implantació de mesu-
res organitzatives.

Al llarg de l’any 2005 es van adreçar a aquest servei 18 entitats:

— N’hi havia 7 que iniciaven el procés d’adequació o actualització de l’en-
titat.

— Unes altres 6 volien notificar fitxers.
— Les altres 5 tenien dubtes amb relació a la implantació de mesures de

seguretat.

L’any 2006 van ser 25 les entitats que van utilitzar el servei: 

— N’hi havia 12 que volien adequar o actualitzar l’entitat.
— Unes altres 6 volien notificar fitxers.
— Les altres 7 van posar en marxa la implantació d’unes mesures de segu-

retat determinades.

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 en un sentit
ampli, intentar simplificar les actuacions sempre dins del respecte al dret
fonamental a la protecció de dades personals.

3.3. La funció d’inspecció, control i tutela

Durant els anys 2004, 2005 i 2006 el nombre de denúncies i reclamacions
que han tingut entrada a l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha expe-
rimentat un increment considerable. Aquest increment ha tingut lloc d’una
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manera progressiva i ha suposat passar de 40 expedients l’any 2004 a 100
expedients tramitats durant l’any 2006, com s’expressa clarament en les tau-
les i els gràfics següents:

DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES ATESES AL SERVEI DE CONSULTORIA PER ÀMBITS

ANY

TIPUS D’ACTUACIÓ 2004 2005 2006 ACUMULAT 2006

Procediments de tutela de drets — 14 19 33
Procediments per infracció 40 51 81* 172
Total 40 65 100 205

* D’aquests 81 procediments per infracció, 21 han estat tramesos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades atès que feien referència a
entitats que no entren dins l’àmbit de competència de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

DISTRIBUCIÓ DE LES DENÚNCIES REBUDES I LES ACTUACIONS D’OFICI PER ANYS

Una primera anàlisi d’aquestes dades porta a concloure que el nombre de
procediments per infracció i de tutela de drets que han tingut entrada a
l’Agència Catalana de Protecció de Dades durant els últims tres anys s’ha
incrementat d’una manera progressiva en més del 50 % cada any.
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3.3.1. Procediments per infracció de les administracions 
públiques

Durant l’any 2006, han tingut entrada a l’Àrea d’Inspecció de l’Agència Cata-
lana de Protecció de Dades 60 expedients per infracció de les administra-
cions públiques relatius a organismes públics inclosos dins l’àmbit de com-
petències que determina l’article 3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril.

D’altra banda, durant l’any 2006 s’han tramitat a l’Àrea d’Inspecció de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades diferents procediments per infrac-
ció de les administracions públiques, alguns dels quals feien referència a
assumptes que havien tingut entrada durant el mateix any 2006, i altres, a
assumptes que havien entrat durant els dos anys anteriors.

Aquests procediments han estat objecte de la tramitació corresponent amb
les xifres que es detallen seguidament:

PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES L’ANY 2006

SITUACIÓ NOMBRE

Procediments incoats i tancats 19
Procediments arxivats 19
Actes d’inspecció dutes a terme 31

Segons aquestes dades, durant l’any 2006, l’Agència Catalana de Protecció
de Dades ha tancat 38 expedients. Cal assenyalar que 19 d’aquests proce-
diments s’han tancat mitjançant resolucions en les quals es declarava la
comissió d’infraccions en matèria de protecció de dades personals i s’esta-
blien les mesures i les recomanacions adients en cada cas, d’acord amb el
que disposa l’article 46 de la LOPD. Els 19 expedients restants corresponen
a procediments arxivats que han finalitzat amb resolució de l’Agència en què
es declarava l’absència d’infracció. 

Els procediments per infracció de les administracions públiques que durant
l’any 2006 ha tramitat l’Àrea d’Inspecció feien referència a diferents ens de
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l’Administració pública catalana, així com a diferents matèries competència
dels poders públics catalans, amb la distribució que es recull en la taula i en
el gràfic següents:

PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ SEGONS TIPOLOGIA MATERIAL DURANT EL 2006

TIPOLOGIA NOMBRE

Dades de salut 20
Comunicació de dades 14
Dret d’informació 11
Manca de mesures de seguretat 4
Dades excessives 2
Dades de vida sexual 1
Altres 8

DISTRIBUCIÓ PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ SEGONS TIPOLOGIA MATERIAL DURANT EL 2006

La major part dels expedients per infracció de les administracions públiques
tramitats per l’Agència Catalana de Protecció de Dades durant l’any 2006
feien referència a dades sanitàries, ja que uns mateixos fets denunciats van
donar lloc a diferents procediments per infracció.

Comunicació de dades, 23,33%

Dades de salut, 33,33%

Altres, 13,33%

Dret d’informació, 18,33%

Manca de mesures de seguretat, 6,67%

Dades excessives, 3,33%

Dades de vida sexual, 1,67%
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Llevat d’aquest supòsit, la major part de denúncies rebudes durant l’any 2006
feien referència a cessions de dades sense el consentiment de la persona
interessada, o bé a la manca del dret d’informació que preveu l’article 5 de
la LOPD.

A continuació s’exposa el contingut essencial de les resolucions més relle-
vants dictades per la direcció de l’Agència durant l’any 2006 en procediments
per infracció de les administracions públiques.

Ús de la història clínica per dur a terme un estudi lingüístic

Al final de l’any 2003 diferents organismes públics van signar una sèrie d’a-
cords que tenien com a objectiu, entre altres, «conèixer la situació de la llen-
gua en l’àmbit sanitari mitjançant l’observació in situ, als mateixos centres
sanitaris, a partir d’auditories aleatòries, dels usos de la llengua emprats en
la redacció i en l’edició de la documentació d’interès clínic».

Per poder dur a terme els treballs de camp necessaris per fer el projecte,
l’Administració pública va contractar una empresa d’estudis que s’havia d’en-
carregar dels treballs esmentats. Una part d’aquest estudi consistia en la veri-
ficació dels usos lingüístics en la documentació clínica que consta a la història
clínica dels pacients dels centres sanitaris que s’havien seleccionat prèviament.

Els treballs de camp es van dur a terme a les dependències dels mateixos
centres sanitaris. Es va entregar al personal de l’empresa d’estudis contrac-
tada les històries clíniques senceres, amb tota la documentació original que
contenien, sense fer cap tipus d’anonimització de la documentació ni sepa-
rar la informació mèdica de la identificació dels pacients, i sense el consen-
timent dels pacients afectats per l’estudi.

Davant aquest supòsit de fet, l’Agència Catalana de Protecció de Dades va
acordar la resolució següent, sobre la base de les consideracions jurídiques
que s’indiquen a continuació.
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«Calia determinar si hi havia una habilitació legal que autoritzés l’accés del
personal de l’empresa a les dades íntegres que hi ha a la història clínica dels
pacients.

»a) Així doncs, s’havia d’analitzar la normativa reguladora de la protecció
de dades per determinar si permetia l’accés a la documentació mèdica
dels pacients sense anonimitzar-la. 

»En aquest sentit, la LOPD conté previsions específiques que es poden apli-
car en les dades de salut. El tractament d’aquest tipus de dades es regeix
pel que disposa en primer lloc l’article 4 de la LOPD i, específicament, els
articles 7.3 i 7.6 de la LOPD. 

»L’article 4.1 de la LOPD estableix el que segueix:

«“Les dades personals només es poden recollir per ser tractades, així com
per sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no
excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legí-
times per a les quals s’han obtingut.”

»L’accés a la informació mèdica íntegra que consta a la història clínica era
excessiva i, en conseqüència, contrària a les previsions de l’article 4 de la
LOPD. Accedir a la història clínica d’un pacient, en la qual consta infor-
mació sensible com ara la relativa a la salut, amb la finalitat de verificar la
llengua en la qual s’ha recollit aquesta informació, vulnera el principi de
qualitat de les dades, és a dir, consisteix en una recollida i un tractament
de dades personals excessius i desproporcionats en atenció a la finalitat
purament lingüística. D’una banda, hi havia la possibilitat de dissociar la
informació mèdica de la identificativa del pacient, i, de l’altra, es podia ava-
luar l’ús de la llengua a la documentació mèdica mitjançant altres meca-
nismes menys intrusius com ara enquestes o entrevistes fetes al personal
sanitari.

»L’article 7.3 estableix el que segueix:
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«“Les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a la
salut i a la vida sexual només poden ser recollides, tractades i cedides quan,
per raons d’interès general, així ho disposi una llei o la persona afectada hi
consenti expressament.”

»Finalment, l’article 7.6 disposa el que segueix:

»“No obstant el que disposen els apartats anteriors, poden ser objecte de
tractament les dades de caràcter personal a què es refereixen els apartats 2
i 3 d’aquest article quan aquest tractament sigui necessari per a la preven-
ció o per al diagnòstic mèdics, la prestació d’assistència sanitària o de trac-
taments mèdics o la gestió de serveis sanitaris, sempre que el tractament de
dades l’efectuï un professional sanitari subjecte al secret professional o una
altra persona subjecta a una obligació equivalent de secret.

»”També poden ser objecte de tractament les dades a què es refereix el parà-
graf anterior quan el tractament sigui necessari per salvaguardar l’interès vital
de la persona afectada o d’una altra persona, en cas que l’afectat estigui físi-
cament o jurídicament incapacitat per donar-ne el consentiment.”

»La LOPD és taxativa pel que fa al tractament de les dades de salut: o hi
ha una llei que autoritzi el tractament, o el consentiment exprés de la per-
sona afectada, llevat que les dades es tractin per prestar una assistència
sanitària o per gestionar serveis sanitaris pel personal sanitari, o es tracta
d’una situació en què cal salvaguardar l’interès vital de la persona afectada,
i cap d’aquestes situacions no va concórrer quan es va autoritzar les per-
sones designades per l’empresa contractada a accedir a les històries clíni-
ques.

»b) En segon lloc, cal assenyalar que la informació sanitària disposa d’una
regulació específica sectorial, la Llei 21/2000, de 29 de desembre,
sobre els drets d’informació que concerneixen la salut i l’autonomia del
pacient, i la documentació clínica. Aquesta llei enumera de manera
expressa els usos de la història clínica en l’article 11.
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»El primer ús previst per a la història clínica és garantir una assistència ade-
quada al pacient, i a aquests efectes legitima l’accés a la història clínica dels
professionals assistencials implicats en el diagnòstic o el tractament del malalt.
El personal d’administració i gestió dels centres sanitaris només pot accedir
a dades contingudes a la història clínica relacionades amb les seves funcions.

»L’article 11.3 preveu altres usos per atendre finalitats epidemiològiques, d’in-
vestigació o docència amb subjecció a la normativa de protecció de dades
i a la normativa sectorial sanitària. Però aquest precepte estableix de manera
expressa que «l’accés a la història clínica amb aquestes finalitats obliga a
preservar les dades d’identificació personal del pacient, separades de les de
caràcter clinicoassistencial, llevat que la persona afectada n’hagi donat
abans el consentiment». Per tant, l’accés amb aquestes finalitats es pot fer
mitjançant dues metodologies diferents: o bé es dissocia o anonimitza la infor-
mació, o bé es disposa del consentiment previ del pacient. És a dir, la nor-
mativa obliga a preservar les dades d’identificació personal del pacient,
separades de les de caràcter clinicoassistencial, excepte que la persona
afectada hi hagi consentit prèviament. 

»D’aquest precepte es pot concloure que, si per a les finalitats expressades
(epidemiològiques, d’investigació o docència) cal anonimització o consenti-
ment de la persona afectada, amb més motiu caldrà tenir aquesta cautela
quan la finalitat no sigui sanitària.

»Segons l’article 11.5, també hi ha la possibilitat d’accedir a la història clínica
per comprovar la qualitat de l’assistència, el compliment dels drets del
pacient o qualsevol altra obligació del centre amb relació al pacient o a
l’Administració sanitària. Únicament el personal al servei de l’Administració
sanitària que exerceix funcions d’inspecció degudament acreditat pot acce-
dir a les històries clíniques per fer aquestes comprovacions. 

»En aquest supòsit s’ha acreditat que l’accés es va fer sense dissociació de
les dades i les persones que van accedir a la història en cap cas no eren per-
sonal de l’Administració sanitària en l’exercici de funcions inspectores, sinó
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que era personal laboral d’una empresa privada que havia estat contractat
per fer un treball de camp per determinar la llengua utilitzada en la docu-
mentació mèdica de la història clínica. Per tant, la normativa reguladora de
la història clínica no dóna cobertura legal a l’accés a la història clínica en la
manera com es va fer en aquest cas. 

»c) Finalment, el possible accés a la història clínica per dur a terme esta-
dístiques es recull en la Llei d’estadística de Catalunya, d’acord amb el
que preveu l’article 2.3.b de la LOPD. 

»Així, la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya disposa
en l’article 36 el que segueix:

«“La informació que se sol·liciti per elaborar estadístiques d’interès de la
Generalitat de Catalunya s’ha de satisfer de manera completa i verídica, dins
els terminis establerts, respectant els formats i les indicacions que s’esta-
bleixin sobre el suport de la informació, i ha de garantir la protecció de les
dades personals en el marc de la legislació vigent.”

»Per tant, d’acord amb l’article 2.3.b de la LOPD i 36 de la Llei d’estadística,
el règim de protecció de les dades personals és aplicable quan es tracten
dades d’aquesta naturalesa per elaborar estadístiques oficials. 

»Com s’ha exposat anteriorment, ni la normativa reguladora dels usos de la
història clínica, ni la d’estadística, ni la de protecció de dades permetia l’ac-
cés a les dades de salut que constaven a les històries clíniques en la manera
com es va fer. Tampoc no ho autoritzaven les relacions de vinculació que
estableix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,
ni les clàusules del conveni per a la prestació d’assistència hospitalària i
especialitzada d’àmbit hospitalari de cobertura pública subscrit anualment
entre el Servei Català de la Salut i els centres sanitaris, ni la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística, ja que cap d’aquestes normes o vincula-
cions contractuals no autoritza a tractar les dades amb conculcació del dret
fonamental a la protecció de dades dels pacients.»
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D’acord amb les consideracions anteriors, l’Agència Catalana de Protecció
de Dades va dictar 11 resolucions d’imposició de sanció en les quals es
declarava que 11 centres sanitaris havien comès la infracció molt greu pre-
vista en l’article 44.4.g, que tipifica com a infracció «la vulneració del deure
de guardar secret sobre les dades de caràcter personal a què fan referència
els apartats 2 i 3 de l’article 7, així com les que hagin estat recollides per a
finalitats policials sense el consentiment de les persones afectades» amb
relació a l’article 10, tots dos de la LOPD.

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

Quan es tracten dades personals, les persones interessades estan assistides
pel dret d’informació que recull l’article 5 de la LOPD, que preveu, de manera
detallada, de quina manera i quin ha de ser el contingut d’aquest dret d’in-
formació.

Durant l’any 2006 l’Agència Catalana de Protecció de Dades va rebre 11
denúncies per l’incompliment d’aquest dret d’informació. La major part d’a-
questes denúncies es referien a qüestionaris o impresos per recollir dades
personals que no disposaven de la corresponent llegenda informativa i, les
altres, a documents que recollien aquesta clàusula informativa però de
manera incorrecta o incompleta.

Les denúncies indicades van donar lloc a la incoació de 4 procediments per
infracció durant els quals l’Agència va poder constatar que els organismes
públics denunciats no feien efectiu el dret d’informació de l’article 5 ni de
manera prèvia ni posterior a la recollida de les dades personals. Per aquesta
raó, els 4 procediments indicats van finalitzar amb 4 resolucions d’imposició
de sanció en les quals es declarava que diferents entitats públiques havien
comès la infracció lleu prevista en l’article 44.2.d LOPD que qualifica com a
infracció el fet de «recollir dades de caràcter personal dels mateixos afec-
tats sense proporcionar-los la informació que assenyala l’article 5 d’aquesta
llei».
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Concretament, l’Agència va declarar l’existència de la infracció esmentada
sobre la base, entre altres, dels raonaments següents.

»L’article 5 de la LOPD, en els apartats 1 i 2, estableix el que segueix: 

«“Article 5

»”Dret d’informació en la recollida de dades

»”1. Les persones interessades a les quals se sol·licitin dades personals
han de ser prèviament informades de manera expressa, precisa i inequívoca,
dels aspectes següents:

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

»”b) Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que
se’ls plantegin.

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

»d) De la possibilitat d’exercir-hi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició.

»”e) De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s’es-
cau, del seu representant.

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

»”2. Quan s’utilitzin qüestionaris o altres impresos per recollir les dades, han
de figurar-hi, de manera clarament llegible, els advertiments a què es refe-
reix l’apartat anterior.”
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»En els impresos d’instància general que va presentar el denunciant davant
la mateixa entitat pública denunciada se sol·licitaven dades de caràcter per-
sonal. Per tant, segons l’apartat segon de l’article 5 de la LOPD, s’hi haurien
de recollir de «manera clarament llegible» els advertiments a què es refereix
l’apartat primer del mateix article. Va quedar acreditat que aquests impresos
no contenien la informació que recull l’apartat primer de l’article 5 de la LOPD. 

»La inclusió de la llegenda informativa de l’article 5 en els impresos d’ins-
tància general, un cop iniciada la tramitació del corresponent procediment
sancionador, no els eximeix de la responsabilitat que se’ls imputa en aquest
procediment. 

»La culpabilitat constitueix un element subjectiu necessari en el dret admi-
nistratiu sancionador. La jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal
Constitucional ha establert que la potestat sancionadora de l’Administració,
com a manifestació del ius puniendi de l’Estat, es regeix pels principis del dret
penal, i un d’aquests principis és el de culpabilitat, incompatible amb un
règim de responsabilitat objectiva sense culpa, que també es pot predicar
del tenor literal de l’article 130.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que
estableix que «només es poden sancionar per fets constitutius d’infracció
administrativa les persones físiques o jurídiques que en resultin responsables,
encara que només sigui per simple inobservança».

»El Tribunal Suprem ha establert de manera reiterada que existeix impru-
dència sempre que es desatén un deure legal de cura, és a dir, quan el sub-
jecte infractor no es comporta amb la diligència exigible. En aquest sentit, la
Sentència de 5 de juny de 1998 exigeix als professionals del sector el “deure
de conèixer especialment les normes aplicables”.

»Així mateix, la Sentència del Tribunal Suprem de 25 de gener de 2006 dic-
tada en l’àmbit de protecció de dades es basa en la diligència exigible i esta-
bleix que la intencionalitat no constitueix un requisit perquè una conducta
sigui considerada culpable. Segons estableix aquesta sentència, quan es
tracten dades de manera automatitzada desconèixer els límits d’aquesta
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activitat suposa per si mateix una greu inobservança de la diligència exigi-
ble, tenint en compte que hi va la vulneració d’un dret fonamental. 

»En el cas que ens ocupa concorre a l’entitat denunciada la manca de dili-
gència exigible. El deure d’informació que recull l’article 5 de la LOPD ja es
recollia en la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, sobre el tractament auto-
matitzat de dades de caràcter personal (LORTAD), i el que diu l’article 5 és
molt clar pel que fa a l’obligació que s’imposa al responsable del fitxer, obli-
gació que, com ja hem esmentat, fa catorze anys que es preveu legalment.
L’Administració, per tant, hauria pogut evitar sense cap dificultat la vulnera-
ció del dret fonamental de protecció de dades del denunciant. Segons el que
s’ha exposat, és evident que en aquest cas concorre, almenys, una falta de
la diligència deguda en els fets enjudiciats plenament imputable a l’entitat
denunciada.

»En els formularis o documents administratius utilitzats per l’Administració
denunciada no consta la informació a la qual es refereix l’article 5 de la LOPD.
La inclusió d’aquesta informació en els formularis utilitzats per recollir dades
és un imperatiu legal sense que calgui un requeriment previ de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades adreçat a l’entitat denunciada per anunciar-
li l’existència d’aquesta obligació legal. 

Quant a la modulació de la infracció en funció del principi de proporcionali-
tat invocat pel denunciat, cal indicar que, com que es tracta d’una adminis-
tració pública, la direcció de l’Agència de Protecció de Dades s’ha de limitar
a dictar una resolució per establir les mesures que cal adoptar perquè ces-
sin o es corregeixin els efectes de la infracció, com així disposa l’article 46
de la LOPD, sense poder valorar la possible disminució de la responsabilitat
que preveu l’article 45.5 de la LOPD, ja que aquesta circumstància només es
pot apreciar quan es tracta d’una sanció mesurable quantitativament.»
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Manca de mesures de seguretat

Durant l’any 2006 s’han tramitat a l’Agència Catalana de Protecció de Dades
4 expedients per infracció de les administracions públiques l’objecte dels
quals feia referència a l’obligació que tenen els responsables del tractament
i, si s’escau, els encarregats del tractament d’adoptar les mesures de segu-
retat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin necessàries per tal de garan-
tir la seguretat de les dades personals, tal com preveu l’article 9 de la LOPD.

Tres dels expedients indicats feien referència a dades especialment protegi-
des que, en tractar-se de dades relatives a la salut o a la vida sexual de les
persones, formen part de tractaments respecte dels quals s’han d’aplicar les
mesures de seguretat de nivell alt, mentre que el quart expedient feia refe-
rència a mesures de seguretat de nivell mitjà, ja que es tractava de dades
relatives a la hisenda pública i els serveis financers, tal com preveu l’article
4 del Reglament de mesures de seguretat. 

En aquests supòsits i, un cop realitzades les gestions adients mitjançant els
corresponents expedients d’informació prèvia, l’Agència Catalana de
Protecció de Dades va dictar dos resolucions d’inici de procediments per
infracció en considerar que els fets objecte d’aquests dos procediments
podien constituir una infracció greu prevista en l’article 44.3.h, amb relació a
l’article 9, tots dos de la LOPD, la qual tipifica com a infracció «mantenir els
fitxers, locals, programes o equips que continguin dades de caràcter perso-
nal sense les degudes condicions de seguretat que es determinin per la via
reglamentària».

Tractament per la policia de dades relatives a la vida sexual 
de les persones 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va rebre una denúncia per la qual
es comunicava a aquesta autoritat de control que els efectius d’un cos de
policia local recollien dades personals dels ciutadans afectats sense el seu
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consentiment. La recollida d’aquestes dades es feia mitjançant un formulari
que tenia com a finalitat recordar o informar als ciutadans que la seva con-
ducta estava prohibida i que si persistien en aquesta actitud se’ls sancio-
naria.

En aquests formularis es recollia, a més de les dades personals dels afec-
tats, el tipus de conducta típica que duien a terme. Concretament, s’informava
la persona afectada que la sol·licitud o l’oferiment de serveis sexuals a la via
pública era una conducta considerada infracció per la normativa municipal
corresponent. 

Les dades personals i la informació recollida s’introduïen en un sistema d’in-
formació i, posteriorment, s’enviaven a l’organisme encarregat de la seva cus-
tòdia i tramitació.

Atès que la situació indicada podia ser constitutiva d’una infracció molt greu
prevista en l’article 44.4.c de la LOPD, i que es tractava d’una conducta que
tenia lloc a diari mentre es tramitava el procediment al qual havia donat lloc
la denúncia, i que, arribat el moment d’imposar la sanció corresponent, es
podria haver lesionat el dret a la protecció de les dades personals d’un gran
nombre de persones, l’Agència Catalana de Protecció de Dades va decidir
adoptar una mesura cautelar per tal que l’autoritat administrativa correspo-
nent posés fi al tractament de dades que es duia a terme.

L’adopció de la mesura cautelar indicada es basava en els raonaments
següents.

«L’article 22.3 de la LOPD relatiu als fitxers de les forces i el cossos de segu-
retat estableix el que segueix:

»“La recollida i el tractament per les forces i els cossos de seguretat de les
dades a què fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 7 (entre altres, les
dades de vida sexual) es poden fer exclusivament en els supòsits que sigui
absolutament necessari per a les finalitats d’una investigació concreta.”
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»Aquest precepte no es pot aplicar en el cas que ara s’analitza, ja que per-
què la policia pugui recollir dades relatives a la vida sexual de les persones
cal que estigui actuant dins l’àmbit d’una «investigació concreta», és a dir,
que les dades es recullin i es tractin per tal d’esbrinar un delicte o una falta,
o bé les persones penalment responsables d’aquests fets.

»En els fets analitzats en aquest expedient la policia recollia dades sobre la
vida sexual de les persones en l’exercici de les seves tasques de policia
administrativa, és a dir, vetllant per l’aplicació de les normes municipals i amb
l’única finalitat de sancionar infraccions administratives, actuació que con-
tradiu l’article 22.3 de la LOPD.

»D’altra banda, l’article 4 de la LOPD recull un dels principis fonamentals de
la protecció de dades, el de la qualitat de les dades, que suposa el que
segueix:

»”Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades,
així com per sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, per-
tinents i no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats determinades, explí-
cites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Les dades de caràcter per-
sonal objecte de tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles
amb aquelles per a les quals s’han recollit les dades. No es considera incom-
patible el tractament posterior d’aquestes dades amb finalitats històriques,
estadístiques o científiques.” 

»El document utilitzat per la policia local tenia com a única finalitat «informar»
o «recordar» a les persones que oferien o demanaven serveis sexuals que
es tractava de pràctiques prohibides. 

»Doncs bé, recollir dades personals especialment protegides, com ara les
relatives a la vida sexual de les persones, i identificar una persona amb l’ú-
nica finalitat d’informar-la d’una infracció administrativa, sense que això
suposi una denúncia concreta, es considera una vulneració del principi de
qualitat de les dades, és a dir, una recollida i un tractament de dades perso-
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nals excessius i desproporcionats en atenció a la finalitat purament informa-
tiva, ja que hi ha altres possibilitats o pràctiques menys intrusives i més res-
pectuoses amb el dret a l’autodeterminació informativa que poden acomplir
el recordatori previ que exigeix la norma municipal.

»La finalitat de les mesures cautelars és assegurar l’eficàcia de la resolució
final que pugui recaure, d’acord amb l’article 4 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, i també evitar el manteniment dels efectes de la infracció, d’acord
amb l’article 15 del Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost. 

»La recollida de dades relatives a la vida sexual mitjançant un document infor-
matiu es considera una infracció molt greu que té lloc de manera actual i
constant amb la població de referència. 

»Per aquest motiu, l’adopció d’aquesta mesura cautelar té com a finalitat atu-
rar aquesta conducta limitativa d’un dret fonamental mentre no hi hagi una
resolució definitiva del procediment sancionador. A més, la mesura cautelar
consistent a posar fi a aquesta pràctica es considera adequada a l’objectiu
de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personals i també
proporcionada, donada la intensitat de les infraccions que presumptament es
cometen, que, com ja s’ha assenyalat, es tracta d’infraccions tipificades com
a molt greus.

»En aquesta línia de consideracions i de previsions legals, cal tenir en
compte que l’article 49 de la LOPD disposa que la direcció de l’Agència de
Protecció de Dades, a més d’exercir la potestat sancionadora, pot requerir
la cessació en la utilització o la cessió il·lícita de les dades en els casos
següents:

»”[...] en els supòsits, constitutius d’infracció molt greu, d’utilització o cessió
il·lícita de les dades de caràcter personal en què s’impedeixi greument o s’a-
tempti de la mateixa manera contra l’exercici dels drets dels ciutadans i el
lliure desenvolupament de la personalitat que garanteixen la Constitució i les
lleis.”
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»Per la qual cosa es considera que aquesta mesura cautelar gaudeix de tots
els requisits legalment exigits perquè s’adopti.»

Posteriorment, un cop realitzats els preceptius tràmits processals, l’Agència
va dictar una resolució en la qual declarava que la conducta objecte d’aquest
procediment constituïa una infracció molt greu prevista en l’article 44.4.c de
la LOPD, que tipifica com a tal «recollir i tractar les dades referides a l’apar-
tat 3 de l’article 7 quan no ho disposi una llei o la persona afectada no hi hagi
consentit expressament». Concretament, aquesta resolució es va basar en les
motivacions següents.

«L’article 7.3 de la LOPD, quan es refereix a les dades especialment prote-
gides, preveu el que segueix: 

»“Les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a la
salut i a la vida sexual només poden ser recollides, tractades i cedides quan,
per raons d’interès general, així ho disposi una llei o la persona afectada hi
consenti expressament.”

»Per tant, en primer lloc, cal analitzar si les dades que es tractaven eren dades
de vida sexual i, per tant, se’ls havia d’aplicar les previsions de l’article 7.3, o
bé es tractava d’un altre tipus de dades. En aquest sentit, les dades personals
recollides, quan es refereixen a l’oferiment o la demanda de serveis sexuals,
tenen la consideració de dades relatives a la vida sexual de les persones, tant
de les persones que ofereixen serveis sexuals com de les que en sol·liciten. 

»Les conductes consistents a sol·licitar i acceptar serveis sexuals fan refe-
rència, sense cap mena de dubte, als hàbits i les pràctiques que integren la
vida sexual de les persones tant de qui ofereix com de qui sol·licita aquests
serveis sexuals. Per tant, quan la policia recull les dades de les persones que
sol·liciten o ofereixen serveis sexuals retribuïts tracta dades de vida sexual.

»Quan la policia recull les dades identificatives de les persones que sol·lici-
ten o ofereixen serveis sexuals no tan sols identifica un infractor administra-
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tiu, sinó que, a més, tracta dades de la seva vida sexual, ja que, moltes vega-
des, en el mateix document informatiu s’especifica la conducta infractora con-
cretant si és per oferir o per demanar serveis sexuals.

»El denunciat feia una sèrie de consideracions respecte de les dades sensi-
bles que aquesta agència no pot compartir, ja que l’ens públic denunciat
interpreta que l’expressió «vida sexual» es refereix «a una activitat sexual, a
unes orientacions sexuals, a unes inclinacions sexuals, però no a una limita-
ció de l’ús de l’espai públic, i que qui exerceix la prostitució en un espai urbà
no salvaguarda precisament ni la seva intimitat ni cap espai d’àmbit reservat,
sinó que el que busca és la retribució d’uns serveis que ofereix de manera
manifesta i evident».

»En aquest sentit, cal assenyalar que la Sentència núm. 292/2000, de 30 de
novembre, del Tribunal Constitucional va diferenciar molt clarament el dret a
la intimitat del dret a la protecció de dades. És molt il·lustratiu amb relació a
la qüestió plantejada per l’Ajuntament l’anàlisi jurídica que fa el Tribunal
Constitucional d’aquests dos drets al fonament jurídic sisè de la sentència: 

»“La funció del dret fonamental a la intimitat de l’article 18.1 CE és protegir
davant qualsevol invasió que es pugui fer en l’àmbit de la vida personal i fami-
liar que la persona vol excloure del coneixement aliè i de les intromissions de
tercers en contra de la seva voluntat (per totes STC 144/1999, de 22 de juliol,
F. 8). En canvi, el dret fonamental a la protecció de dades persegueix garan-
tir a aquesta persona un poder de control sobre les seves dades personals,
sobre el seu ús i la seva destinació, amb el propòsit d’impedir-ne el tràfic il·lícit
i lesiu per a la dignitat i el dret de la persona afectada. En fi, el dret a la inti-
mitat permet excloure certes dades d’una persona del coneixement aliè per
aquesta raó, i així ho ha dit aquest tribunal (STC 134/1999, de 15 de juliol, F.
5; 144/1999, F. 8; 98/2000, de 10 d’abril, F. 5; 115/2000, de 10 de maig, F. 4),
és a dir, el poder de protegir la seva vida privada d’una publicitat no volguda.
El dret a la protecció de dades garanteix als individus un poder de disposi-
ció sobre aquestes dades. Aquesta garantia imposa als poders públics la
prohibició que es converteixin en fonts d’aquesta informació sense les garan-
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ties degudes; i també el deure de prevenir els riscos que es puguin derivar
de l’accés o la divulgació indeguts d’aquesta informació. Però aquest poder
de disposició sobre les pròpies dades personals no val res si la persona afec-
tada desconeix quines dades són les que posseeixen terceres persones, qui
les posseeix i amb quina finalitat.

[...]

»”D’aquesta manera, l’objecte de protecció del dret fonamental a la protec-
ció de dades no es redueix només a les dades íntimes de la persona, sinó a
qualsevol tipus de dada personal, sigui íntima o no, el coneixement o l’ús de
la qual per tercers pugui afectar els seus drets, siguin fonamentals o no, per-
què el seu objecte no és només la intimitat individual, que amb aquesta fina-
litat hi ha la protecció que atorga l’article 18.1 CE, sinó les dades de caràc-
ter personal. Per tant, també afecta les dades personals públiques que, pel
fet de ser-ho, de ser accessibles al coneixement de qualsevol, no s’exclouen
del poder de disposició de la persona afectada perquè així ho garanteix el
seu dret a la protecció de dades. També per això, el fet que les dades siguin
de caràcter personal no significa que només tinguin protecció les relatives a
la vida privada o íntima de la persona, sinó que les dades emparades són
totes les que identifiquin o permetin la identificació de la persona, les que
puguin servir per confeccionar el seu perfil ideològic, racial, sexual, econò-
mic o de qualsevol altre tipus, o que serveixin per a qualsevol altra utilitat que
en unes circumstàncies determinades constitueixi una amenaça per a l’indi-
vidu.”

»El dret fonamental a la protecció de dades atorga a l’individu una sèrie de
facultats de control de les seves dades de caràcter personal, independent-
ment que siguin íntimes o no. Per tant, quan la policia demanava les dades
de les persones que sol·licitaven o oferien serveis sexuals per tal d’emplenar
el document informatiu posava en marxa totes les garanties derivades del
dret a la protecció de dades, independentment que l’activitat que es fes fos
pública o privada. A títol d’exemple, el nom i els cognoms de la persona cons-
titueixen una dada que es podria considerar pública, atès que poden ser
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coneguts per un ampli ventall de persones, entitats i altres, i, no obstant això,
quan són sotmesos a un tractament entren dins l’àmbit de tutela de la nor-
mativa reguladora de la protecció de dades. Per tant, l’argumentació de l’ens
denunciat en el sentit que, en tractar-se la demanda de serveis sexuals a la
via pública d’una activitat pública i no íntima queda fora de l’àmbit de la pro-
tecció de dades, no es pot acceptar ja que és contrària a la normativa regu-
ladora del dret a la protecció de les dades personals i a la jurisprudència que
l’ha desenvolupat. 

»Una vegada constatat que es tractava d’un tractament de dades, i que les
dades recollides constituïen dades de vida sexual, calia analitzar si l’entitat
denunciada disposava d’habilitació legal suficient per recollir aquestes dades
mitjançant el document informatiu esmentat.

»D’acord amb l’article 7.3 de la LOPD, per tractar dades relatives de vida
sexual cal, a més de l’existència de raons d’interès general, una llei que així
ho disposi o bé el consentiment exprés de la persona interessada. 

»És evident que en el cas que ens ocupa l’Administració denunciada no dis-
posava del consentiment exprés de les persones afectades, per la qual cosa
caldria una llei que autoritzés el tractament d’aquestes dades.

»L’entitat denunciada va al·legar tota una sèrie de normes que, segons cri-
teri de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, no donaven cobertura legal
al tractament de dades de caràcter sexual objecte d’aquest procediment.

»Finalment, s’hauria d’analitzar si aquesta recollida de dades de caràcter
sexual, en alguns casos, podria respondre a una finalitat policial, tota vegada
que la conducta tipificada en l’àmbit administratiu es podria considerar indi-
ciària de la comissió d’un il·lícit penal i, per tant, s’hi podria aplicar la cober-
tura legal de l’article 22, apartats 2 i 3 de la LOPD.

»En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que l’article 22.2 de la LOPD regula
els fitxers de les forces i cossos de seguretat i preveu la recollida de dades
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amb finalitat policial sense consentiment de les persones afectades quan
aquestes dades siguin necessàries per prevenir un perill real per a la segu-
retat pública o per reprimir infraccions penals.

»Ara bé, en tractar-se de dades de vida sexual, l’article 22.3 preveu que la
recollida i el tractament d’aquest tipus de dades només es pot fer en els supò-
sits en què sigui absolutament necessari per a les finalitats d’una investiga-
ció concreta. Per tant, d’acord amb la LOPD, la policia només pot recollir
dades relatives a la vida sexual de les persones quan hi ha una «investiga-
ció concreta», la qual, si es posa amb relació a l’apartat precedent del mateix
article, ha de ser respecte d’una infracció penal.

»No s’ha acreditat que cap de les dades recollides per la policia es dirigís a
la investigació d’una infracció penal concreta. Encara més, en el cas que
hagués estat així el full informatiu era innecessari, tota vegada que l’actuació
s’hauria d’haver documentat mitjançant les oportunes diligències policials
que s’haurien d’haver tramès al jutjat competent. En els fets analitzats en
aquest expedient la policia recull dades sobre la vida sexual de les persones
en l’exercici de les seves tasques de policia administrativa, és a dir, vetllant
per l’aplicació de la normativa municipal i amb l’única finalitat de sancionar
infraccions administratives.

»Per les raons ara exposades no es pot compartir la fonamentació del denun-
ciat basada en aquesta suposada finalitat policial.

»Finalment, la recollida d’aquesta informació és excessiva i, en conseqüèn-
cia, contrària a les previsions de l’article 4 de la LOPD. Recollir dades per-
sonals especialment protegides, com ara les relatives a la vida sexual de les
persones, i identificar una persona amb l’única finalitat d’informar-la d’una
infracció administrativa, amb la introducció posterior d’aquesta informació en
un sistema informàtic, sense que això suposi una denúncia concreta, es con-
sidera una vulneració del principi de qualitat de les dades, és a dir, una reco-
llida i un tractament de dades personals excessius i desproporcionats en
atenció a la finalitat purament informativa, ja que hi ha altres possibilitats o
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pràctiques menys intrusives i més respectuoses amb el dret a l’autodetermi-
nació informativa que poden acomplir el recordatori previ que exigeix la
norma municipal.

»L’article 44.4.c de la LOPD tipifica com a infracció molt greu el supòsit
següent: 

»“Recollir i tractar les dades de caràcter personal a què es refereix l’apartat
2 de l’article 7 quan no hi hagi el consentiment exprés de la persona afec-
tada; recollir i tractar les dades referides a l’apartat 3 de l’article 7 quan no
ho disposi una llei o la persona afectada no hi hagi consentit expressament,
o violentar la prohibició que conté l’apartat 4 de l’article 7.”

»Per tant, d’acord amb tot el que s’ha exposat als dos apartats precedents,
s’ha constatat que l’entitat denunciada ha vulnerat l’article 7.3 de la LOPD i,
per tant, ha comès la infracció molt greu prevista en l’article 44.4.c de la LOPD
quan ha recollit les dades de les persones que oferien o sol·licitaven serveis
sexuals mitjançant la utilització d’un document informatiu, tota vegada que no
disposava del consentiment de les persones afectades ni d’una llei que habi-
lités aquest tractament de dades.»

Comunicació de dades personals sense cobertura legal

Al llarg de l’any 2006 han tingut entrada a l’Agència Catalana de Protecció
de Dades 14 expedients que tenien com a objecte comunicar a l’Agència
diferents fets que podien comportar la vulneració dels requisits que estableix
la LOPD per poder comunicar dades personals a tercers o bé per poder
comunicar aquest tipus d’informació entre administracions públiques.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va acordar arxivar 7 d’aquests
expedients en considerar que no s’havia pogut acreditar la comissió dels
fets denunciats. Concretament, els fets referien que alguns funcionaris, per-
sonal laboral o alts càrrecs de determinats departaments de l’Administració

Memòria d’actuacions

69

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



autonòmica havien rebut cartes d’un partit polític al seu lloc de treball o al
seu domicili particular, fet que podria ser constitutiu d’alguna de les infrac-
cions previstes a la LOPD.

Les resolucions arxivades que s’indiquen es basaven en els raonaments
següents:

«No s’ha pogut acreditar que les dades personals corresponents a llocs de
treball o adreces particulars s’hagin obtingut d’alguna de les bases de dades
del personal titularitat de l’Administració. Les comprovacions dutes a terme
permeten acreditar que les dades personals s’han obtingut de fonts acces-
sibles al públic, ja siguin repertoris telefònics, diaris oficials on constaven els
nomenaments dels funcionaris, o, en altres casos, les mateixes pàgines web
informatives dels ens públics que posaven a disposició dels ciutadans
aquesta informació.

»Per la qual cosa no es va poder acreditar que els departaments denunciats
haguessin utilitzat amb una finalitat desviada de la legalment prevista les
bases de dades que contenen la informació del personal de l’Administració
autonòmica.

»S’ha de tenir en compte que l’article 10.2 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de
competència de la Generalitat, preveu el que segueix:

»“No es formularà plec de càrrecs i s’ordenarà el sobreseïment de l’expedient
i l’arxiu de les actuacions quan de les diligències i de les proves practicades
en resulti acreditada la inexistència d’infracció o responsabilitat. Aquesta
resolució es notificarà a les persones interessades.”

»D’acord amb aquest article i atès que no ha resultat acreditada, en aquesta
fase d’informació prèvia, l’existència d’una infracció de la normativa de pro-
tecció de dades pels departaments denunciats, s’acorda el sobreseïment d’a-
quest expedient i l’arxiu de les actuacions.»
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Tot i això, durant l’any 2006 l’Agència Catalana de Protecció de Dades va
resoldre altres expedients en els quals es denunciaven fets que podien supo-
sar cessions de dades personals contràries a la LOPD però que s’havien
denunciat al llarg de l’any 2005.

Entre aquestes resolucions es considera adient fer esment dels expedients
següents:

1. Expedient d’informació prèvia 48/2005

La denúncia que va donar lloc a aquest procediment posava de manifest que
l’ens administratiu denunciat havia incoat un expedient disciplinari contra el
denunciant per possible ús dels sistemes telemàtics i del telèfon que
l’Administració posava a disposició dels seus empleats, per a finalitats o tas-
ques no relacionades amb les funcions del seu lloc de treball, així com per
la incidència d’aquest ús en el seu rendiment laboral.

A petició de l’instructor, es va incorporar a l’expedient disciplinari una llista
relativa a l’ús que s’havia fet dels sistemes telemàtics i/o telefònics durant els
darrers mesos des del lloc de treball del denunciant.

En aquest procediment es tractava, doncs, de determinar si la llista amb les
dades relatives a les trucades fetes pel funcionari denunciant vulnerava el seu
dret a la protecció de les dades personals o si aquesta informació tenia
cobertura legal en la potestat de control que té atribuïda l’Administració res-
pecte dels seus treballadors.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va acordar arxivar el procediment
indicat en entendre que no resultava acreditada la comissió d’infracció.
Concretament, aquesta resolució d’arxiu es va fonamentar en els raonaments
següents:

«L’Administració pública gaudeix de potestat disciplinària envers els seus
funcionaris atesa la relació especial de subjecció que els vincula amb
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l’Administració pública, la qual cosa implica que, en cas de l’existència d’in-
dicis d’incompliment de les obligacions atribuïdes als funcionaris, els òrgans
competents poden resoldre iniciar un expedient disciplinari a fi i efecte de
determinar si existeix o no responsabilitat disciplinària. 

»En aquest àmbit, hem de tenir en compte que la relació jurídica del personal
al servei de l’Administració constitueix una relació de subjecció especial i, per
tant, està inspirada en deures especials de bona fe o lleialtat del funcionari
respecte de l’Administració pública, que, per tant, pot exigir-li el compliment
de les seves obligacions, sense que això impliqui privar-lo dels seus drets
fonamentals i llibertats públiques (STSJ Cantàbria, de 21 de febrer de 2003).

»Ara bé, les facultats de control i direcció de l’Administració no impliquen
qualsevol tipus d’ingerència en la posició subjectiva del treballador ni un sis-
tema de control exhaustiu i indiscriminat de les actuacions del treballador.
Aquesta facultat de control sempre s’ha de justificar i s’ha de fer efectiva de
manera proporcionada.

»D’acord amb la doctrina de la proporcionalitat establerta pel Tribunal
Constitucional, tota mesura restrictiva de drets fonamentals, com ara el dret
a la intimitat i l’autodeterminació informativa del treballador, ha de complir els
requisits següents: aquesta mesura ha de ser susceptible d’aconseguir l’ob-
jectiu proposat (judici d’idoneïtat), ha de ser necessària en el sentit que no hi
hagi una altra mesura més moderada per aconseguir aquest objectiu amb la
mateixa eficàcia (judici de necessitat) i s’ha de tractar d’una mesura ponde-
rada o equilibrada en el sentit que se’n derivin més beneficis o avantatges
per a l’interès general que no pas perjudicis sobre altres béns o valors en con-
flicte (judici de proporcionalitat en sentit estricte) (STC número 186/2000, Sala
Primera, de 10 de juliol).

»En aquest sentit, l’article 4 de la LOPD preveu en l’apartat primer: 

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

»D’acord amb el que disposa aquest article, la legitimitat en la recollida i el
tractament de dades de caràcter personal se sotmeten a l’aplicació dels prin-
cipis de pertinència i racionalitat, principis als quals hem d’aplicar la doctrina
constitucional de la proporcionalitat analitzada al fonament de dret tercer.

»En el cas que ens ocupa, la mesura de control dels números de telèfon mar-
cats des de l’extensió del lloc de treball del denunciant durant un període de
temps determinat constitueix una mesura justificada (ja que hi ha sospites
raonables d’ús irregular del telèfon pel denunciant per a finalitats no relacio-
nades amb el seu lloc de treball), idònia per a l’objectiu proposat (verificar si
el treballador efectivament cometia les irregularitats sospitades i, en tot cas,
adoptar les mesures disciplinàries corresponents), necessària (ja que la rela-
ció de números de telèfon marcats serveix de prova d’aquestes irregularitats)
i equilibrada (el control només s’ha fet sobre els números de telèfon marcats,
sense que constés el nom dels titulars dels números de telèfon ni tampoc el
contingut de les trucades fetes, i es refereix a un període de temps determi-
nat, suficient per comprovar que no es tractava d’un fet aïllat o d’una confu-
sió, sinó d’una conducta il·lícita reiterada). 

»La comprovació dels costos, els números i el temps dels telèfons marcats
des de l’extensió assignada al denunciant en el seu lloc de treball per deter-
minar si hi hauria hagut un ús del telèfon per a finalitats no relacionades amb
les funcions del seu lloc de treball no és desproporcionada. Cal recordar que
és precisament la sospita d’un ús irregular del telèfon pel denunciant la causa
que, entre altres, va motivar la incoació de l’expedient disciplinari.

»D’altra banda, el titular del telèfon, que és qui assumeix la despesa telefò-
nica, té dret a conèixer (mitjançant les factures en les quals només figura el
nombre de trucades, l’hora, els telèfons als quals es truca i la despesa corres-
ponent) l’ús que es fa del telèfon que es posa a la disposició del treballador.
En aquesta línia de consideracions, la Sentència del Tribunal Superior de
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Justícia de Castella i Lleó, de 10 d’abril de 2003, disposa que aquest tipus
d’informació no afecta la intimitat de l’usuari ni suposa una intervenció de les
converses telefòniques ni és necessària l’autorització judicial per tal que el
titular del telèfon pugui rebre i, en el seu cas, utilitzar les factures de telèfon
com a mitjà de prova per posar de manifest l’ús abusiu comès per l’usuari
d’un telèfon mòbil adscrit a un servei públic.

»En conseqüència, des del punt de vista de la LOPD es tracta de dades ade-
quades, pertinents i no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats per a
les quals s’han obtingut, sense que es pugui apreciar per les raons exposa-
des cap vulneració de la normativa sobre la protecció de dades de caràcter
personal.»

2. Expedient d’informació prèvia 49/2005

Una denúncia comunicava a l’Agència Catalana de Protecció de Dades que
alguns veïns d’una població de Catalunya havien presentat al·legacions en
un expedient administratiu relatiu a la instal·lació d’una base de telefonia
mòbil i que l’Administració competent havia resolt totes aquestes al·legacions
en una única resolució, la qual cosa podia suposar difondre les dades per-
sonals de les persones que havien presentat al·legacions, de manera con-
trària a les previsions legals.

L’Administració competent tramitava tres expedients d’atorgament de llicèn-
cia ambiental d’acord amb el procediment que preveu la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i desenvolu-
pat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general del desplegament de la Llei 3/1998.

En aquest supòsit l’Agència Catalana de Protecció de Dades va dictar reso-
lució d’arxiu en entendre que els fets denunciats no suposaven una vulnera-
ció dels preceptes de la LOPD. Aquesta resolució d’arxiu es basava en les
consideracions següents:
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«Que l’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protec-
ció de les dades de caràcter personal recull el principi de qualitat de les
dades i disposa el que segueix:

»“Article 4

»”Qualitat de les dades

»”1. Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tracta-
des, així com per sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades,
pertinents i no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats determinades,
explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

»”2. Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden uti-
litzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals s’han reco-
llit. No es considera incompatible el tractament posterior d’aquestes dades
amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.”

»Es tracta, doncs, de determinar si les dades personals recollides a les pro-
postes de resolució (nom, cognoms i adreça) i a les resolucions definitives
(nom i cognoms) dictades per l’Administració competent en els expedients
administratius tenen o no la consideració de dades adequades, pertinents i
no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats determinades per a les
quals es van recollir.

»La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental, desenvolupada pel Decret 136/1999, de 18 de maig, disposa que
la sol·licitud d’autorització ambiental, juntament amb la documentació que l’a-
companya, s’ha de sotmetre a informació pública i veïnal; per tant, s’ha d’in-
formar específicament els veïns més immediats del lloc d’emplaçament de
l’activitat, en aquest cas de la instal·lació de l’antena (article 31 del decret
esmentat), atès que en aquest context els pot afectar directament la decisió
que es prengui sobre la llicència.
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»Aquesta normativa sectorial suposa, doncs, que per fer l’avaluació ambien-
tal s’ha de tenir en compte, entre altres, la informació que aporta la fase d’in-
formació veïnal, que conté, com ja s’ha indicat, la referència al domicili dels
afectats, en considerar-la una informació transcendent i necessària en aten-
ció a la proximitat més gran o més petita al focus d’emissió o emplaçament
que pot causar l’impacte ambiental de la instal·lació. Atès que la llicència s’a-
torga per instal·lar una antena en un punt geogràfic molt determinat, pot ser
necessari conèixer les dades personals referides (nom, cognoms i domicili)
per tenir la constància que aquestes persones, efectivament, es poden veure
afectades per aquesta instal·lació. 

»En conseqüència, la dada relativa a la identitat i el domicili de les persones
que havien fet les al·legacions s’ha de considerar una informació adequada,
pertinent i no excessiva en atenció a la finalitat del procediment administratiu
d’atorgament de llicència ambiental i, per tant, ajustada als requeriments de
l’article 4 de la LOPD, en la fase de proposta de resolució. El tractament de
la dada relativa al domicili, en fase de proposta, així com els noms i els cog-
noms en la fase de resolució, es justifica i resulta coherent amb les caracte-
rístiques específiques del procediment de concessió de llicència ambiental.

»Pel que fa a l’accés a les dades personals que hi ha hagut en aquest cas,
hem de tenir en compte que l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú disposa, entre altres aspectes, els següents:

»“Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen
els drets següents:

»”a) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procedi-
ments en els quals tenen la condició de persones interessades, i obte-
nir còpies dels documents que contenen.”

»Per aplicació d’aquesta llei, les persones que tinguin la condició d’interes-
sats en el procediment administratiu poden conèixer els documents que figu-
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rin als procediments i, també, les dades de caràcter nominatiu que constin a
l’expedient.

»L’article 31 del Decret 136/1999, de 18 de maig, que desenvolupa la Llei
d’intervenció integral de l’Administració ambiental preveu sotmetre la sol·lici-
tud a informació pública, que s’haurà de difondre a través de les xarxes tele-
màtiques d’informació, i també preveu sotmetre-la a informació dels veïns
més immediats del lloc d’emplaçament de l’activitat, com s’ha apuntat ante-
riorment.

»Aquestes previsions relatives a aquest procediment administratiu s’han d’in-
terpretar, en el context de la protecció de dades, en connexió amb la norma-
tiva sectorial aplicable a l’àmbit mediambiental. En aquest sentit, de la Llei
38/1995, de 12 de desembre (que ha estat derogada, posteriorment als fets
objecte d’anàlisi, per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, que regula els drets d’ac-
cés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria
de medi ambient), en connexió amb la Directiva 2003/4/CE del Parlament i del
Consell relativa a l’accés del públic a la informació mediambiental i que deroga
la Directiva 90/313/CEE, es desprèn el reconeixement d’un dret d’accés ampli
en matèria mediambiental que només té excepcions en casos taxats. 

»Atès que els expedients tramitats per aquesta administració feien referèn-
cia a expedients de llicència ambiental en els quals determinades dades
podien ser rellevants, com s’ha argumentat anteriorment, per aplicació del
dret d’accés a la informació en l’àmbit mediambiental, s’ha d’entendre que
les persones que tenien la condició d’interessades, és a dir, els mateixos sig-
nants de les al·legacions, sí que podien conèixer la identitat de la resta de
persones afectades pel procediment.

»La configuració especial del dret d’accés a la informació en matèria
mediambiental, en connexió amb les previsions normatives relatives a la con-
sideració de persones interessades en el procediment mediambiental que
ens ocupa, porten a concloure que els accessos a les dades de caràcter per-
sonal que hi ha hagut en aquest cas per les persones que han presentat
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al·legacions són legítims des del punt de vista de la normativa de protecció
de dades de caràcter personal.

»En el context de la normativa de medi ambient, només se’n fa una excep-
ció de l’accés a la informació en casos taxats, en concret l’article 3 de la Llei
38/1995, aplicable en el moment dels fets, recull els 9 supòsits concrets i limi-
tats en què l’Administració pot denegar la informació relativa al medi ambient.
Cap d’aquests supòsits no inclou la informació que va facilitar l’Administració
als afectats en els expedients administratius, ja que l’article 3 indicat preveu
que l’Administració denegui la informació quan es tracti de «dades confi-
dencials o d’expedients personals», i aquestes condicions no concorren en
les dades personals facilitades i que s’analitzen ara.

»La normativa de protecció de dades personals disposa que tota persona té
dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan hi hagi
motius fonamentats i legítims relatius a una situació personal concreta, i cal
recordar que en el cas examinat les persones que presentaven al·legacions
en cap moment no van fer ús d’aquesta possibilitat.

»Per tant, es pot deduir que el titular de les dades personals que presenta
determinades al·legacions en el procediment de concessió de llicència
ambiental pot sol·licitar a l’Administració pública, exercint aquesta possibilitat,
que en la tramitació del procediment no es doni a conèixer, per exemple, la
seva identitat. Es fa constar que les persones que van presentar les al·lega-
cions en el cas examinat no van fer ús en cap moment d’aquesta possibilitat
i, per tant, no van sol·licitar que cap dada personal s’exclogués de la informa-
ció pública i veïnal, cosa que, en cas que s’hagués plantejat, hauria hagut de
valorar i ponderar adequadament l’Administració que tramitava els expedients.

Tractament de dades excessives, especialment en la utilització 
de resolucions judicials sense anonimitzar amb finalitats docents

Durant l’any 2006 es van rebre a l’Agència Catalana de Protecció de Dades
dues denúncies que tenien com a objecte comunicar a aquesta institució que
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algunes administracions públiques, en l’exercici de les seves competències,
tractaven dades personals dels ciutadans de manera excessiva o abusiva,
és a dir, de manera contrària al principi de qualitat de les dades que recull
l’article 4 de la LOPD. Totes dues denúncies consideren que l’Administració
pública, algunes vegades, no necessita recollir o tractar tanta informació per-
sonal per complir adequadament les seves tasques públiques.

D’altra banda, l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha dictat dues reso-
lucions que posaven fi a dos procediments iniciats sobre la base de denún-
cies interposades durant l’any 2005 contra universitats catalanes basades en
el fet que aquests centres docents donaven publicitat a resolucions judicials
íntegres, és a dir, sense anonimitzar o amb una tècnica d’anonimització inco-
rrecta, de manera que les persones físiques identificades en aquestes reso-
lucions es consideraven perjudicades per aquesta publicitat que tenia lloc
fora de l’àmbit dels òrgans jurisdiccionals. Es tractava, doncs, de dos supò-
sits que feien referència a tractaments de dades excessives o innecessàries
per a la seva finalitat.

En aquests dos procediments l’Agència va dictar resolucions que declaraven
que les entitats denunciades havien comès la infracció greu prevista en l’ar-
ticle 44.3.d de la LOPD amb relació a l’article 4 de la mateixa norma.
Concretament, aquest precepte considera infracció «tractar les dades de
caràcter personal o utilitzar-les posteriorment amb conculcació dels principis
i les garanties que estableix aquesta llei o amb incompliment dels preceptes
de protecció que imposin les disposicions reglamentàries de desplegament,
quan no constitueixi infracció molt greu».

Els fonaments i els raonaments en els quals es fonamenten les resolucions
indicades són els següents:

«Un dels dos procediments indicats feia referència al fet que la Universitat
publicava a través d’Internet al web sentències judicials amb el text íntegre.
S’hi publicaven resolucions judicials, ordenades en funció de l’òrgan judicial
que les havia dictat, la major part amb les dades personals de les persones
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relacionades amb el procés judicial, tot i que hi havia alguna resolució par-
cialment anonimitzada. En aquestes sentències constaven les dades identi-
ficatives bàsiques de les persones que havien intervingut en el procés, ja fos-
sin advocats, procuradors, jutges, acusats, testimonis, etc. En funció de
l’assumpte hi constaven dades especialment protegides, com ara les relati-
ves a infraccions penals, salut dels afectats, vida sexual, ideologia i altres
dades identificatives.

»L’altre procediment es referia al fet que, durant un període de temps no
determinat, una universitat va publicar una sentència relativa a un recurs inter-
posat pel denunciant. En el text d’aquesta sentència s’identificava el denun-
ciant amb el nom de pila i les inicials de tots dos cognoms, la professió, l’es-
tat civil i les circumstàncies relatives a una relació de parella o sexual.
Aquestes dades que es van mantenir en el text de la sentència van fer que
la persona afectada pogués ser identificada.

»En tots dos supòsits el fet de donar publicitat a aquestes resolucions judi-
cials mitjançant els webs respectius va determinar que l’àmbit de la publi-
citat d’aquests textos no es limités al propi de la docència universitària,
sinó que aquesta publicitat s’ampliés mitjançant Internet i els seus cerca-
dors.

»El nucli dels fonaments jurídics de totes dues resolucions és el següent:

«“L’article 3, apartats b i c, conté les definicions següents:

»”a) Fitxer: qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal,
sigui quina sigui la forma o la modalitat de creació, emmagatzematge,
organització i accés.

»”b) Tractament de dades: les operacions i els procediments tècnics de
caràcter automatitzat o no que permetin recollir, gravar, conservar, ela-
borar, modificar, bloquejar i cancel·lar dades, així com les cessions de
dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i
transferències.”
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»La publicació de resolucions judicials a través del web de la universitat que
contenen les dades personals dels qui han intervingut en el procés penal
constitueix un fitxer, alhora que un tractament de dades, tota vegada que trac-
ten dades personals (recullen, conserven, classifiquen, etc.) de tipus identi-
ficatiu, data de naixement, professió o càrrec, salut, vida sexual, condemnes
penals, entre altres i en funció de l’assumpte en qüestió. Aquestes dades
s’han obtingut en suport paper o informàtic, en funció de la resolució, i pos-
teriorment s’han organitzat mitjançant un procediment de tipus tècnic que ha
permès que el seu contingut sigui accessible a través d’Internet. 

»L’article 3.j de la LOPD fa la definició següent de fonts accessibles al públic:

«“Fonts accessibles al públic: els fitxers que poden ser consultats per qual-
sevol persona, sense que ho impedeixi una norma limitativa o sense altra exi-
gència que, si s’escau, l’abonament d’una contraprestació. Només es consi-
deren fonts d’accés públic el cens promocional, els repertoris telefònics en
els termes que preveu la normativa específica i les llistes de persones que
pertanyen a grups de professionals que continguin únicament les dades de
nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, adreça i indicació de la seva
pertinença al grup. Així mateix, tenen el caràcter de fonts d’accés públic els
diaris i els butlletins oficials i els mitjans de comunicació.”

»Les resolucions judicials no es poden considerar fonts accessibles al públic
atès que l’article 3.j de la LOPD recull una llista de numerus clausus d’a-
questes fonts, dins de les quals no hi són les resolucions judicials, o almenys
no totes, atès que algunes sentències, com ara les del Tribunal Constitucional,
que es publiquen en un butlletí oficial, segons preveu la mateixa Constitució
en l’article 164.1, sí que tindrien la condició de font accessible al públic.

»Cal fer una consideració respecte de la publicitat de les sentències, ja que
de vegades tendeix a confondre’s aquesta publicitat amb el que són fonts
accessibles al públic. 

»D’una banda, les fonts accessibles al públic únicament són les especifica-
des en l’article 3.j de la LOPD. 
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»De l’altra, la publicitat de les sentències, en donar a conèixer el contingut
de les resolucions judicials, fa evident el raonament legal i jurídic que ha estat
el fonament de la decisió judicial. A més de la seguretat jurídica, respon a la
confiança que la societat diposita en els òrgans judicials, en el sentit que té
la tranquil·litat que els jutges i els tribunals vetllaran pel compliment de la llei
i l’aplicaran en les seves decisions, no incorreran en l’arbitrarietat, motivaran
les resolucions, etc. D’aquesta manera es facilita la transparència de
l’Administració judicial i el control de la seva activitat per la societat. Però
aquesta publicitat no es pot assimilar a la difusió de les sentències per qual-
sevol mitjà, sinó que la publicitat està lligada al procediment judicial al si del
qual s’ha dictat la resolució. És a dir, que pertoca al secretari judicial o al fun-
cionari que correspongui de l’oficina judicial facilitar a les persones interes-
sades la informació que sol·licitin sobre l’estat de les actuacions judicials (arti-
cle 234 de la LOPJ); les persones interessades poden tenir accés als llibres,
els arxius i els registres judicials mitjançant les formes d’exhibició, testimoni
o certificació que la llei estableixi (article 235 de la LOPJ); o bé correspon al
magistrat ponent pronunciar les sentències en audiència pública (article
205.6 de la LOPJ); i, finalment, les sentències es dipositaran a l’oficina judi-
cial per tal que qualsevol persona interessada hi pugui accedir (article 266.1
de la LOPJ). La Llei d’enjudiciament criminal especifica que les sentències
es llegiran i es notificaran a les parts i al seus procuradors (article 160 de la
LECrim) i que es llegiran en audiència pública (article 147 de la LECrim), amb
la qual cosa únicament les parts poden accedir al text íntegre de la sentèn-
cia, mentre que la resta de persones poden assistir a l’acte de judici oral o a
la lectura de la sentència (llevat que l’òrgan judicial s’hi pronunciï en sentit
contrari), però cap d’aquestes dues possibles participacions no dóna lloc a
obtenir el text íntegre o la còpia de la sentència.

»Per tant, la normativa reguladora sí que preveu la publicitat de les sentèn-
cies, però sempre sota l’autorització de l’òrgan judicial i en la forma legalment
establerta.

»D’acord amb el marc normatiu existent, cal entendre que les sentències judi-
cials tenen, de la mateixa manera que molta altra documentació administrativa,
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una forma de publicitat específica, establerta per normativa. La conclusió a
la qual s’arriba en aquests supòsits és que el tractament de dades que
suposa la creació d’un fitxer organitzat amb sentències que contenen les
dades personals de les persones que s’han vist implicades en el procés judi-
cial, quan no han estat anonimitzades, no troba cobertura legal ni en el trac-
tament que la LOPD preveu respecte de les fonts accessibles al públic ni en
les disposicions que regulen la publicitat de les sentències pels mateixos
òrgans judicials. 

»No obstant això, no es pot oblidar que un dels objectius principals de les
universitats és la difusió del coneixement. En aquest sentit, la difusió de reso-
lucions judicials té cabuda dins de l’objectiu esmentat, ja que una universitat
ha de vetllar perquè el coneixement de la jurisprudència resulti accessible als
seus alumnes d’una manera fàcil, tota vegada que és molt important per a la
seva formació conèixer els arguments i la motivació jurídica de les decisions
del jutges i els tribunals. 

»Però per dur a terme aquesta tasca docent no és necessària la informació
relativa a les dades personals de les persones que es veuen implicades en
el procés penal, ja que no cal incloure els noms i els cognoms de les perso-
nes que intervenen en el procés (advocats, procuradors, jutges, acusats,
perits, testimonis, víctima, etc.) per assolir l’objectiu docent perseguit i fer-ho
és contrari al principi de qualitat de les dades, recollit en l’article 4.1 de la
LOPD i que fa la indicació següent:

«“Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tracta-
des,així com per sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades,
pertinents i no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats determinades,
explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.”

»Les dades que figuraven en algunes resolucions que hi havia a la disposi-
ció del públic en general mitjançant el web consistien en el nom de la víc-
tima, la descripció de les lesions patides, dades relatives a vida sexual, el
domicili de les parts, etc. Si la funció és docent, precisament aquesta funció
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encara fonamenta més la necessitat d’anonimitzar les sentències, tota vegada
que la divulgació del dret i dels raonaments dels òrgans jurisdiccionals en les
seves decisions no requereix incloure les dades personals en els textos estu-
diats, i encara menys difondre-les; aquestes dades són totalment inneces-
sàries i excessives, no aporten cap valor afegit a la tasca docent i de difusió
del coneixement i, en canvi, conculquen el dret fonamental a la protecció de
dades, previst en l’article 18.4 de la CE i desenvolupat pel Tribunal Constitu-
cional en diverses sentències, especialment les sentències 290/2000 i
292/2000, totes dues de 30 de novembre de 2000. 

»A tall de conclusió, el tractament de les dades de caràcter personal de les
persones que han intervingut en un procés judicial mitjançant la creació d’un
fitxer de resolucions judicials, sense que aquestes resolucions s’hagin obtin-
gut de fonts accessibles al públic, sense el consentiment de la persona afec-
tada i sense una norma que hi doni cobertura legal, és contrari a la LOPD i,
per tant, constitutiu de la infracció prevista en l’article 44.3.d de la LOPD, que
disposa que és una infracció greu tractar les dades de caràcter personal o
utilitzar-les posteriorment amb conculcació de les garanties i els principis
establerts per la LOPD, amb relació a l’article 4 de la LOPD.»

3.3.2. Controls d’ofici

L’article 5.1 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, estableix que una de les funcions
de l’Agència es «vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre protec-
ció de dades de caràcter personal i controlar-ne l’aplicació».

En l’article 4.1 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, s’estableixen les competències
que corresponen a l’Agència pel que fa al compliment de les finalitats que es
regulen al llarg d’aquesta llei. Així, es preveu l’anomenada competència de
control dels tractaments de dades personals que s’identifiquen en l’article 3
de la mateixa Llei. 

També es regula com a competència de l’Agència l’adopció de propostes i
instruccions adreçades als responsables dels tractaments per tal que, sota
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la seva responsabilitat, adeqüin els tractaments a la normativa en matèria de
protecció de dades personals (article 4.1 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril).

Un dels mecanismes que permet l’exercici efectiu d’aquest control és fer veri-
ficacions d’ofici sobre els tractaments de dades personals amb la finalitat de
valorar el nivell d’adequació a la normativa i, si escau, recomanar o ordenar
les mesures correctores adients.

Durant l’últim trimestre del 2006 s’ha dissenyat el model d’execució del con-
trol d’ofici que, en forma de programes d’auditoria i control d’ofici, estructu-
rats en plans d’auditories i inspecció, permetran iniciar a partir de l’any 2007
aquest control de caràcter preventiu sobre els tractaments de dades perso-
nals que formen part de l’àmbit competencial de l’Agència.

Per concretar la metodologia i el disseny de l’execució del control d’ofici s’han
analitzat i valorat les experiències d’altres autoritats de control que, mitjançant
la seva col·laboració basada en entrevistes i l’aportació de documentació,
han ajudat a construir el nostre propi model en poc més de tres mesos.

Les autoritats de control consultades són l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades, l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid i
l’Autoritat Italiana per a la Protecció de les Dades Personals.

A continuació es descriu quina ha estat la metodologia dissenyada per abor-
dar les actuacions de caràcter sectorial que han de facilitar l’exercici de la
competència de control preventiu de l’Agència.

De manera sintètica, el procés de control implica les accions següents:

a) Comprovar la implantació i l’eficàcia de les mesures de seguretat de
caràcter tècnic i organitzatiu que cal aplicar a les dades tractades amb
relació als nivells de protecció previstos a la normativa.

b) Comprovar que es facilita de manera adequada l’exercici dels drets reco-
neguts a la norma: informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
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c) Comprovar el compliment de les formalitats jurídiques, administratives i
contractuals relacionades amb els tractaments de dades personals: cre-
ació i declaració de fitxers, encarregats del tractament, cessions de
dades, obtenció del consentiment, etc.

Per tant, l’activitat derivada del control d’ofici requereix estudiar sistemàtica-
ment i objectivament les característiques de seguretat, els drets i la legalitat
dels tractament de dades personals objecte de verificació, a fi de determinar
si tot el que s’ha previst és suficient per donar resposta a les previsions nor-
matives aplicables al tractament auditat i, en el cas que es detectin desvia-
cions, determinar de quina manera cal adequar el tractament. 

De manera genèrica, es tracta d’un procés que requerirà un plantejament
basat en tècniques d’auditoria de sistemes d’informació, complementat amb
les peculiaritats pròpies de l’entorn i les competències d’una autoritat de con-
trol, cosa que permet disposar d’un ampli marge de maniobra a l’hora de
determinar l’abast de l’anàlisi, tant des del punt de vista material (contingut
de l’auditoria) com dels possibles subjectes d’avaluació (entitats auditades).

L’execució de controls d’ofici per l’Agència és una activitat, fonamentalment,
d’auditoria de seguretat de sistemes d’informació que utilitza com a eina prin-
cipal per assolir el seus objectius de prevenció les potestats d’inspecció i
control que la llei atribueix a l’Agència.

La responsabilitat principal sobre les activitats derivades de l’execució d’a-
quest control d’ofici l’ha assumit la Coordinació de Tecnologies i Seguretat de
la Informació de l’Agència, tot i que, en funció de l’àmbit i els objectius del
control d’ofici, altres àrees participen activament en les diferents fases del
procés.

El procés de verificació té com a objectiu valorar si la configuració del trac-
tament dóna una resposta correcta a la norma i determinar en quina mesura
cal dur a terme adequacions, i quines en concret. Però aquest és un objectiu
bàsicament instrumental. Hi ha un altre objectiu d’aquest procés, de caràcter
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finalista, que consisteix a facilitar pautes o bones pràctiques, ja sigui per a
un sector o un tractament determinat o només per a una part, i que efectiva-
ment s’adoptin aquestes pautes o bones pràctiques, a fi de millorar el nivell
de garantia i respecte dels drets protegits per la norma.

En definitiva, no es pretén exclusivament identificar les mancances i reco-
manar la manera de pal·liar-les, la qual cosa seria exclusivament un proce-
diment amb resultats testimonials, sinó que, un cop acabat el procés, la pro-
tecció i el coneixement del dret a la protecció de dades personals al nostre
país haurien de millorar tant de manera global com de manera localitzada,
com a mínim en els àmbits o els tractaments sotmesos al control planificat.

Les accions del procés de verificació es concreten en l’esquema següent:

A continuació, es descriu breument el contingut d’aquestes accions:

— Detectar: identificar les motivacions per les quals s’opta per executar un
determinat programa d’auditoria i control. Així, poden ser mancances
conegudes mitjançant actuacions inspectores, o per raons d’alarma o
interès social, o per garantir uns mínims de compliment en un sector o
tractament, fins i tot per un canvi normatiu, etc.

— Verificar: és la part més executiva dels programes, ja que es tracta de
comprovar la situació en què es troben els elements objecte de control.

— Recomanar: una vegada coneguda la situació s’han de fer les recoma-
nacions adients per garantir la protecció del dret mitjançant un informe de
recomanacions i terminis d’adequació adreçat a cada entitat verificada. 

— Avaluar: una vegada exhaurit el termini d’adequació cal avaluar quin
impacte han tingut les recomanacions, especialment si han estat efica-
ces, quin ha estat el grau d’adopció i, particularment, quines han estat

Detectar Verificar Recomanar Avaluar Exigir Concloure Observar
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les dificultats que els responsables dels tractaments han trobat per im-
plantar-les.

— Exigir: una vegada fetes les recomanacions, corregides, si s’escau, després
del procés d’avaluació, i conegudes les dificultats, cal iniciar un procés per
exigir el compliment estricte de les recomanacions, que fins i tot poden arri-
bar a adoptar una forma normativa i, per tant, de compliment obligat.

— Concloure: extreure el coneixement de l’execució i fer-ne públics els resul-
tats mitjançant un informe final de conclusions, de manera que el conjunt
d’agents implicats puguin saber de quina manera l’actuació ha influït en
un respecte més gran al dret, o si podrien ser necessaris desenvolupa-
ments normatius específics, o quina era la situació del compliment abans
i després, etc.

El fet de perseguir objectius globals mitjançant actuacions parcials requereix
dotar l’exercici de la competència de control d’ofici d’un caràcter temporal,
com a mínim anual, i estructurar l’actuació en diferents plans parcials que per-
metin anar assolint resultats sense esperar el final de l’actuació d’ofici.

Per tant, l’Agència Catalana de Protecció de Dades adopta com a mecanisme
d’exercici de la competència de control el que anomenem Programes
d’Auditoria i Control d’Ofici. Cada programa s’estructura en diferents plans
d’auditoria i inspecció.

Els Programes d’Auditoria i Control d’Ofici

El model adoptat implica que el primer pas que cal fer és concretar el con-
tingut i les característiques del programa o programes que es vulguin exe-
cutar.

El contingut d’un programa consta de les parts següents:

— Objectiu: determinar quin és el resultat final que busca el programa (mi-
llorar un tractament determinat, respondre a un dret específic, complir
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formalitats legals, sensibilitzar un sector, atendre una demanda o interès
social, etc.).

— Tractament afectat: identificar si el programa afectarà un tractament espe-
cífic o un conjunt de tractaments o, fins i tot, si pot arribar a afectar tots
els tractaments d’un determinat sector d’activitat o tipologia d’institució.

— Territori: en alguns casos el programa pot implicar una actuació de caràc-
ter molt territorial, ja sigui a partir de la distribució pròpiament territorial o
d’aspectes demogràfics o organitzatius del territori.

— Entitats afectades: concretar quina tipologia d’entitats afectarà, en funció
de perfils o característiques que es puguin establir per determinar les enti-
tats objecte del programa.

— Termini: determinació de la durada del programa en les diferents fases,
amb una planificació i un calendari detallats.

El procediment d’adopció d’un programa d’auditoria i control d’ofici per
l’Agència segueix els passos següents:

— El responsable de programes (coordinador de Tecnologia i Seguretat de
la Informació) fa una proposta de programa o programes amb els seus
continguts a la Direcció de l’Agència.

— La proposta es posa en coneixement de la resta d’àrees de l’Agència per
tal que s’ajusti tant com es pugui a les necessitats o les prioritats detec-
tades per la resta d’àrees, i en tot cas perquè en tinguin coneixement i
puguin aportar valor afegit als programes.

— La Direcció de l’Agència aprova l’execució del programa o programes.
— Es preparen els plans específics que s’executaran a cada programa.
— S’elabora un pla de comunicació del programa per difondre el contingut

dels programes i els plans que s’executaran.
— S’executa el programa segons el que s’ha previst en els plans d’auditoria

i inspecció.

Només a títol d’exemple, alguns dels programes que es podrien dur a terme
tindrien com a objectiu verificar el compliment de l’article 5 de la LOPD (dret
d’informació en la recollida de dades de caràcter personal) o verificar l’a-
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dequació de les clàusules contractuals en les relacions de servei entre res-
ponsables i encarregats de tractaments o comprovacions de les mesures
de seguretat en els tractaments d’imatges enregistrades amb càmeres de
videovigilància.

Tal com s’ha definit, un programa implica executar diferents plans. Cada pla
es divideix en cinc fases:

— Fase preparatòria: s’orienta a dissenyar el pla (què es farà?, on es farà?,
quan es farà?, a qui es farà?, etc.) i comunicar la seva execució a les enti-
tats afectades.

— Fase d’execució: es duen a terme les tasques pròpies d’auditoria sobre
els àmbits i les entitats afectades pel pla, així com les recomanacions que
han d’adoptar els responsables dels tractaments.

— Fase de control: es verifica la implantació de les recomanacions.
— Fase de consolidació: es valora l’execució del pla tant des de la pers-

pectiva quantitativa com qualitativa, integrant aquests resultats en la resta
de plans que formen part del mateix programa.

— Fase de seguiment: s’estableixen els mecanismes que permeten obser-
var com evoluciona l’objecte del pla.

Tal com ja s’ha expressat, la previsió és iniciar les actuacions sectorials de
control d’ofici durant l’any 2007.

3.3.3. Procediments de tutela de drets

L’any 2006 han tingut entrada a l’Agència 19 reclamacions de tutela de drets,
13 de les quals eren dins l’àmbit de competència de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades. 

D’aquestes reclamacions, se n’han resolt 8, i també se n’han resolt 9 corres-
ponents a reclamacions d’anys anteriors. Les reclamacions de tutela de drets
resoltes es relacionaven amb l’exercici del dret d’accés (6), el dret de
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cancel·lació (10) i el dret de rectificació (només una). No s’ha presentat cap
reclamació derivada de l’exercici del dret d’oposició.

PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS DURANT EL 2006 SEGONS TIPUS DE DRET

TIPUS NOMBRE

Dret d’accés 6
Dret de cancel·lació 10
Dret de rectificació 1

DISTRIBUCIÓ DELS PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS DURANT EL 2006 SEGONS TIPUS DE DRET

Totes les reclamacions s’han resolt en sentit estimatori, excepte en dos
casos. Aquí s’ha de fer una petita matisació, ja que algunes de les recla-
macions derivaven de la manca de resposta de l’Administració o d’una res-
posta fora de termini. Per tant, la reclamació s’ha estimat per raons purament
formals, sense que s’hagi hagut d’entrar en el fons de l’assumpte bé perquè
durant la tramitació del procediment de tutela de drets l’entitat pública ha
donat resposta a la petició, bé perquè l’havia donat anteriorment, encara que
fora de termini.

Dret d’accés, 35,29%

Dret de rectificació, 5,88%

Dret de cancel·lació, 58,82%
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Les dues reclamacions que no s’han estimat han resultat arxivades. La pri-
mera es tractava d’una persona jurídica que va exercir el dret de rectificació
i l’Agència va arxivar la seva reclamació perquè entenia que les persones jurí-
diques queden fora de l’àmbit d’aplicació de la LOPD, d’acord amb el que
preveu l’article 1 d’aquesta llei; en canvi, la segona reclamació arxivada era
una reclamació de tutela de drets que s’havia plantejat davant de l’Agència
sense haver exercit prèviament el dret corresponent davant del responsable
del fitxer. El responsable del fitxer és qui té l’obligació legal de resoldre sobre
la petició d’exercici d’un dret (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), i
l’Agència només pot verificar si la resposta ha estat correcta o, en el supòsit
en què no s’hagi donat resposta, requerir l’entitat pública per tal que resolgui
la petició, però en cap cas es pot posar en el lloc del responsable del fitxer
i resoldre una petició que en realitat s’hauria d’haver adreçat a aquest res-
ponsable.

Dret d’accés

Les reclamacions de tutela de drets derivades de l’exercici del dret d’accés
es poden agrupar en dos blocs:

a) Derivades de l’accés a la història clínica o a documentació mèdica incor-
porada a expedients administratius. Aquestes reclamacions es van esti-
mar, ja que l’Administració no va respondre a la petició d’accés, es va
fer fora de termini o l’accés es va donar parcialment.

— En un cas es va plantejar un dret d’accés a la documentació mèdica incor-
porada a un expedient administratiu que procedia d’una altra entitat
(mútua asseguradora). El responsable del fitxer va entendre que, en trac-
tar-se de documentació generada per una altra entitat, la persona afec-
tada s’havia d’adreçar a l’entitat en qüestió per exercir el dret d’accés. No
obstant això, l’Agència va dictaminar que la documentació mèdica que
una administració rep procedent d’altres entitats, relacionada amb els
usuaris dels seus serveis i sobre els quals exerceix les funcions que
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legalment té encomanades, una vegada incorporada als seus fitxers,
forma part del tractament de dades que en fa aquesta entitat, per la qual
cosa ha de resoldre la petició d’accés en sentit positiu, és a dir, facilitant
l’accés a la documentació mèdica sol·licitada.

— Una altra reclamació derivada de l’exercici del dret d’accés a la docu-
mentació que consta en la història clínica d’un centre hospitalari es va
plantejar a partir de la divergència entre les manifestacions de la persona
reclamant i el centre hospitalari sobre la documentació que s’havia entre-
gat en concret. La persona reclamant s’havia adreçat prèviament al cen-
tre hospitalari per demanar l’accés a la història clínica i el centre la hi havia
entregat. No obstant això, la reclamant manifestava que no havia rebut
tota la documentació, ja que li faltava algun informe o document al qual
feia referència expressa. En aquest cas, l’Agència va estimar la reclama-
ció d’accés, tota vegada que el centre hospitalari no podia acreditar quins
documents en concret havia lliurat a la peticionària, i el va requerir per-
què fes entrega de la història clínica completa. 

Aquesta reclamació evidencia una situació que sovint té lloc amb relació al
dret d’accés, atès que, quan el responsable del fitxer fa efectiu aquest dret,
en molts casos no enumera els documents o els fitxers als quals s’accedeix.
Per tant, quan la persona afectada nega que hagi rebut la documentació o
al·lega que només n’ha rebut una part, té lloc una manca d’acreditació del
que realment se li ha entregat que opera en detriment del responsable del fit-
xer, ja que en molts casos haurà de tornar a facilitar la documentació sol·lici-
tada. 

b) Dret d’accés a la documentació administrativa. En alguns casos l’Admi-
nistració ha facilitat l’accés a una part de les dades personals de la per-
sona sol·licitant, però no a totes, perquè considerava que no constituïa
un tractament de dades personals, com passa, per exemple, amb els
tractaments no automatitzats. La intervenció de l’Agència ha servit per
garantir que el dret d’accés es fes efectiu respecte de totes les dades
que tractava l’entitat pública sobre la persona afectada en qüestió. 
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Dret de cancel·lació

Els procediments de reclamació de tutela de drets per denegació de l’exercici
del dret de cancel·lació s’han resolt en la major part dels casos de manera esti-
matòria. Les causes principals de reclamació es poden agrupar en tres blocs:

— Manca de resposta. En molts casos la persona afectada no rep resposta
a la seva petició de cancel·lació, o en rep fora de termini. D’aquí s’infe-
reix la dificultat que tenen les administracions públiques per complir el ter-
mini de deu dies establert per la LOPD per donar resposta a l’exercici del
dret de cancel·lació.

En alguns casos, l’Administració no ha respost a la petició de cancel·lació
perquè considerava que no calia, ja que no disposava de les dades de la per-
sona que exercia aquest dret. Però la manca de resposta deixa en situació
d’indefensió la persona afectada, tota vegada que desconeix quina ha estat
la causa que ha motivat la desestimació de la seva petició —en aquests
casos el silenci té caràcter negatiu. 

En concret, en el Procediment de tutela de drets núm. 38/2005 l’Agència va
entendre que «l’exercici d’aquest dret requereix una resposta motivada, dins
del termini legalment establert, ja sigui en sentit positiu o negatiu, per tal que
la persona afectada conegui els motius que han portat a l’estimació o la des-
estimació de l’exercici d’aquest dret fonamental». 

En aquests supòsits, sense diferenciar si l’Administració tenia dades o no de
la persona afectada, l’Agència ha intervingut adreçant-se a l’entitat pública
perquè doni resposta a la petició de cancel·lació.

— Resposta poc motivada. També són freqüents les resolucions que donen
resposta a la petició però de forma poc motivada. 

L’Agència s’ha pronunciat en nombroses ocasions sobre aquesta qüestió i ha
considerat que la resolució a la petició de cancel·lació s’ha de fer de forma
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motivada, ja que es tracta d’una de les manifestacions del dret fonamental a
la protecció de dades personals. De vegades, les administracions es limiten
a citar la normativa que cal aplicar, sense motivar les causes concretes que
porten a l’atorgament o la denegació del dret.

En concret, en el Procediment de tutela de drets núm. 31/2005 l’Agència va
considerar el que segueix: 

«El dret a la cancel·lació de dades de caràcter personal constitueix un dels
eixos fonamentals del dret fonamental a la protecció de dades, atès que
faculta tota persona afectada a demanar la cancel·lació de les seves dades
personals quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual es
van obtenir. Per tant, la denegació de l’exercici d’aquest dret, en els casos
en què correspongui, s’ha de fer de forma motivada, tota vegada que suposa
la denegació d’exercici d’un dels vessants del dret fonamental a la protecció
de dades. 

»L’entitat A va denegar la petició de cancel·lació perquè entenia que no era
procedent d’acord amb el que preveuen la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’ar-
xius i documents públics; la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cul-
tural català; la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, i les instruccions rebudes a la seva assessoria
jurídica per l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

»Aquesta resposta no informa de manera entenedora la persona afectada de
quina és la causa concreta que motiva la denegació, sinó que es limita a enu-
merar la normativa aplicable i fa referència a l’existència d’uns criteris de l’as-
sessoria jurídica de l’entitat A i de la mateixa Agència Catalana de Protecció
de Dades que tampoc no fa avinents al reclamant.

»Finalment, l’article 54 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
estableix que s’han de motivar, amb referència succinta de fets i fonaments
de drets, els actes que limiten drets subjectius o interessos legítims. En
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tractar-se de l’exercici d’un dret fonamental, s’esqueia que l’entitat motivés de
manera succinta però entenedora el motiu de la denegació, i no complia
aquest requeriment la referència genèrica a les lleis que són aplicables o a
uns criteris jurídics que no s’exposaven.» 

— Denegació de dret de cancel·lació. En altres casos, l’Administració ha
resolt la petició de cancel·lació en sentit negatiu, per la qual cosa la per-
sona afectada ha buscat la tutela per tal que l’Agència determini si la
denegació ha estat correcta.

Una d’aquestes tuteles es plantejava sobre la negativa d’un ajuntament a can-
cel·lar dades relatives a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
Per valorar la procedència de la denegació cal tenir en compte les previsions
de la LOPD, entre les quals hi ha la de l’article 16.5, que obliga a conservar
les dades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables, però
també la resta de normativa que sigui aplicable en el cas en concret.
L’ajuntament adduïa que les disposicions de la Llei general tributària justifi-
caven la necessitat de conservar aquestes dades, tot i que el vehicle ja no
fos titularitat de la persona reclamant, ja que la venda del vehicle no suposa
la fi de les obligacions tributàries del subjecte passiu, motiu pel qual
l’Administració va denegar la cancel·lació de les dades de caràcter personal
del reclamant.

3.4. El Registre de Protecció de Dades de Catalunya

Durant l’any 2006, l’activitat del Registre de Protecció de Dades de Catalunya
l’han determinat dos grans eixos de treball.

En primer lloc, la major part dels recursos s’han dedicat a enllestir el sistema
automatitzat de gestió del registre, de manera que s’ha aconseguit que la tra-
mitació de totes les sol·licituds d’inscripció presentades durant el 2006 es fes
íntegrament amb el nou sistema. Així mateix, en ser ja totalment operatiu el
nou sistema també ha estat possible incorporar-hi tots els expedients d’ins-
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cripció tramitats manualment durant els anys 2004 i 2005, que feien un total
d’aproximadament 3.400 assentaments registrals. I l’altre aspecte rellevant
d’aquesta línia de treball ha estat poder integrar en el Registre de Protecció
de Dades de Catalunya les inscripcions fetes al Registre General de Protecció
de Dades de l’Agència Espanyola amb anterioritat a la creació de l’Agència
Catalana i que, fins a l’any 2003, era d’uns 3.600 assentaments. Aquesta inte-
gració ha estat possible gràcies als acords establerts entre les agències auto-
nòmiques i l’Agència Espanyola amb relació als protocols d’intercanvi d’in-
formació registral SIDIR.

Amb la consolidació del sistema de gestió del registre, amb la incorporació
dels assentaments tramitats manualment i amb la integració de les inscripcions
fetes a l’Agència Espanyola amb anterioritat al 2003 es fa possible abordar per
al futur el projecte d’implantar la consulta telemàtica al Registre de Protecció
de Dades de Catalunya, que s’haurà de fer efectiva durant l’any 2007.

En segon lloc, els esforços de l’Àrea del Registre durant el 2006 s’han orientat
a facilitar al màxim possible la notificació de fitxers mitjançant el disseny i el
desenvolupament d’un nou programari per gestionar les notificacions distribuït
a través del portal de l’Agència www.apd.cat, així com el desplegament de les
notificacions simplificades a través de la intranet de les administracions públi-
ques www.eacat.net. Tots dos sistemes permeten notificar fitxers de manera
totalment digitalitzada, atès que és possible utilitzar la signatura electrònica.

En el futur, els projectes més rellevants del 2007 relacionats amb aquesta línia
de treball consistiran a adequar aquests sistemes als protocols NOTA, implan-
tats en col·laboració amb l’Agència Espanyola.

3.4.1. Informe d’activitat

En la taula i en el gràfic següents es presenta l’evolució de les sol·licituds de
creació, modificació i supressió de fitxers presentades durant els tres anys
d’activitat del Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
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El criteri de classificació dels expedients ha estat el relatiu a 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 en inscriure els fitxers respectius
en el Registre de Protecció de Dades.

SOL·LICITUDS DE CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ PRESENTADES AL REGISTRE DE PROTECCIÓ DE
DADES DE CATALUNYA*

ANY

TIPUS ENS PÚBLIC 2004 2005 2006 ACUMULAT 2006

Administració de la Generalitat de Catalunya 336 185 31 552
Ens públics de l’Administració local 811 1.940 1.749 4.500
Universitats i altres ens públics 46 63 107 216
Total 1.193 2.188 1.887 5.268

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

DISTRIBUCIÓ DELS EXPEDIENTS PRESENTATS AL REGISTRE DE PROTECCIÓ DE DADES DE CATALUNYA PER
ANYS*

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

A la vista de les dades d’activitat, es pot constatar una lleugera minva de les
notificacions (gairebé d’unes 300) principalment en el sector de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i dels ens de l’Administració local.

2004            2005           2006

Administració de
la Generalitat de Catalunya

Ens públics de
l’Administració local

Universitats i altres
ens públics

336
185

31

811

1.940

1.749

46 63 107
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Val a dir que aquestes dades indiquen només l’activitat dels responsables de
fitxers, atès que l’estat de les inscripcions efectives es descriu en l’apartat
següent.

3.4.2. Estat de les inscripcions

En les taules i en els gràfics que s’exposen a continuació es descriu l’evolu-
ció de les inscripcions realitzades en el Registre de Protecció de Dades de
Catalunya des de l’any en què es va crear, al febrer del 2004. No obstant això,
els responsables de fitxers de titularitat pública de Catalunya ja havien fet ins-
cripcions de fitxers anteriorment a aquesta data en el Registre General de
Protecció de Dades de l’Agència Espanyola, que va començar l’activitat
durant l’any 1994.

Al llarg del 2006, i per mitjà dels protocols SIDIR d’intercanvi d’informació
registral, s’han integrat tots dos registres, de manera que les dades que s’ex-
posen a continuació inclouen aquesta consolidació i fan possible mostrar l’e-
volució real de les inscripcions del sector públic a Catalunya.

EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS FETES AL REGISTRE DE PROTECCIÓ DE DADES DE CATALUNYA

ACUMULATS ANUALS

TIPUS ENS PÚBLIC 2003* 2004 2005 2006

Administració de la Generalitat de Catalunya 455 801 940 971
Ens públics de l’Administració local 3.078 3.975 5.671 7.442
Universitats i altres ens públics 40 72 124 231
Total 3.573 4.848 6.735 8.644

* Inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.
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EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS FETES AL REGISTRE DE PROTECCIÓ DE DADES DE CATALUNYA

Inclou les inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola, integrades mitjançant els protocols SIDIR.

D’acord amb les dades presentades, es pot constatar que hi ha una estabi-
lització en la inscripció de fitxers de titularitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mentre que l’increment anual d’inscripcions es
manté en el cas de fitxers de titularitat d’ens de l’Administració local, i aug-
menta considerablement en el cas de les universitats i altres ens juridicopú-
blics. En els apartats següents es detalla l’evolució de cadascun d’aquests
tres sectors.

Evolució de les inscripcions de fitxers de titularitat de la Generalitat 
de Catalunya

Amb un total de 971 fitxers, la Generalitat de Catalunya va inscriure gai-
rebé la meitat dels fitxers en el Registre General de Protecció de Dades
de l’Agència Espanyola abans del 2004, any en què va ser operatiu el
Registre de Protecció de Dades de Catalunya i en el qual s’hi van inscriure
majoritàriament l’altre meitat dels fitxers. No obstant això, durant els anys
2005 i 2006 es constata una disminució important en la inscripció de fit-
xers.

2003            2004           2005           2006

Administració de
la Generalitat de Catalunya

Ens públics de
l’Administració local

Universitats i altres
ens públics

455
801 840 971

3.078

3.975

5.671

7.442

40 72 124 231
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Pel que fa a l’evolució de les inscripcions per sectors, s’observa que els més
actius pel que fa a la creació, la modificació i la supressió de fitxers són els
de l’àmbit sanitari i els de l’àmbit de govern i Administració pública, seguits
amb menys intensitat pels àmbits de territori i medi ambient, i de cultura,
turisme i oci.

EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER SECTORS

ACUMULATS ANUALS

SECTOR PÚBLIC 2003* 2004 2005 2006

Educació 9 9 63 63
Salut 191 230 239 250
Serveis socials - 157 157 157
Seguretat, justícia i cossos policials 15 15 53 53
Tributs i finances públiques - 111 111 111
Territori i medi ambient 53 53 65 76
Cultura, turisme i oci 39 45 45 51
Comerç, alimentació i consum 14 14 14 14
Serveis a empreses i a l’activitat econòmica 39 42 42 42
Govern i Administració pública 95 125 151 154
Total 455 801 940 971

* Inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.

EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER SECTORS

Inclou les inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola, integrades mitjançant els protocols SIDIR.

Educació

63
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Els fitxers dels sectors d’educació, salut i serveis socials constitueixen pràc-
ticament el 50 % dels fitxers inscrits, i, com és obvi, contenen les dades per-
sonals més sensibles i que requereixen el grau més elevat de protecció.

DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER SECTORS
L’ANY 2006

Evolució de les inscripcions de fitxers de titularitat d’ens 
de l’Administració local

Gairebé el 60 % de les inscripcions de fitxers de titularitat d’ens de
l’Administració local s’han fet a partir del 2004, any en què es va posar en
marxa el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Serveis socials, 16,17%

Salut, 25,75%

Educació, 6,49% Govern i Administració pública, 15,86%

Serveis a empreses, 4,33%

Comerç, alimentació i consum, 1,44%

Cultura, turisme i oci, 5,25%

Territori i medi ambienti, 7,83%

Tributs i finances públiques, 11,43%

Seguretat i justicia, 5,46%
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EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT D’ENS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER TIPUS D’ENS

ACUMULATS ANUALS 

TIPUS D’ENS LOCAL 2003* 2004 2005 2006

Ajuntament 2.866 3.560 5.075 6.297
Consell comarcal 77 108 181 364
Diputació 62 155 156 228
Consorci 7 23 92 156
Altres ens locals 66 129 167 397
Total 3.078 3.975 5.671 7.442

* Inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.

EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT D’ENS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER TIPUS D’ENS

Inclou les inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola, integrades mitjançant els protocols SIDIR.

Si bé més del 80 % dels fitxers inscrits corresponen a fitxers de dades per-
sonals dels ajuntaments, és particularment rellevant constatar que hi ha un
increment d’inscripcions de fitxers de titularitat d’altres tipus d’ens locals,
especialment durant l’any 2006.
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DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT D’ENS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER TIPUS
D’ENS L’ANY 2006

Pel que fa a la distribució territorial de les inscripcions, majoritàriament corres-
ponen a fitxers d’ens locals de la província de Barcelona. No obstant això, és
significatiu l’increment d’inscripcions de fitxers d’ens locals de les províncies
de Girona i de Tarragona, particularment durant l’any 2006.

EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT D’ENS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER DEMARCACIÓ
TERRITORIAL

ACUMULATS ANUALS

PROVÍNCIA 2003* 2004 2005 2006

Barcelona 1.750 2.424 3.461 4.322
Girona 482 626 1.180 1.677
Lleida 399 412 425 635
Tarragona 447 513 605 808
Total 3.078 3.975 5.671 7.442

* Inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.

Ajuntament, 84,61%

Consell comarcal, 4,89%

Consorci, 2,10%

Altres ens locals, 5,33%
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EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT D’ENS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER DEMARCACIÓ
TERRITORIAL

Inclou les inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola, integrades mitjançant els protocols SIDIR.

DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT D’ENS LOCALS PER DEMARCACIÓ TERRITORIAL
L’ANY 2006

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

Barcelona, 58,08%

Girona, 22,53%

Lleida, 8,53%

Tarragona, 10,86%
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L’increment de les inscripcions de fitxers de titularitat de les universitats i d’al-
tres ens juridicopúblics des que es va posar en marxa el Registre de
Protecció de Dades de Catalunya és considerable i sostingut durant els tres
darrers anys.

EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE FITXERS DE LES UNIVERSITATS I D’ALTRES ENS PÚBLICS 

ACUMULATS ANUALS 

TIPUS D’ENS 2003* 2004 2005 2006

Universitats 40 71 98 153
Corporacions de dret públic i altres ens - 1 26 78
Total 40 71 124 231

* Inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.

EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE FITXERS DE LES UNIVERSITATS I D’ALTRES ENS PÚBLICS

Inclou les inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola, integrades mitjançant els protocols SIDIR.

Destaca especialment el fet que durant els anys 2005 i 2006 van augmentar
de manera rellevant les inscripcions de fitxers de corporacions de dret públic,
en particular de col·legis professionals.

Universitats
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DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE FITXERS DE LES UNIVERSITATS I D’ALTRES ENS PÚBLICS L’ANY
2006

3.5. L’atenció al públic

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

Al Servei d’Atenció al Públic li correspon rebre i canalitzar les peticions que
es formulen a l’Agència per qualsevol dels canals de cara al públic (front
office) disponibles, és a dir, presencial, per escrit, telefònicament i per correu
electrònic.

L’atenció i la informació ciutadana sempre han estat una prioritat per a
l’Agència. Al començament aquest servei l’atenien els recursos humans de
la mateixa organització, però l’increment del nombre de consultes i la volun-
tat de facilitar una atenció personalitzada van fer necessari obtenir el suport
d’altres organismes de la mateixa administració especialitzats en la presta-
ció de serveis d’atenció al públic. En aquesta línia, des del començament
del 2005 es va comptar amb la col·laboració de la Direcció General

Universitats, 66,23%

Corporations i altres ens, 33,77%

Memòria d’actuacions

107

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència, amb la qual es va
establir un protocol d’actuació per prestar un model conjunt d’atenció al
públic amb l’objectiu d’atendre adequadament les consultes relatives a la
protecció de dades personals. Aquesta actuació conjunta va continuar al
llarg del 2006, tot i que s’hi van introduir algunes millores per augmentar la
qualitat del servei.

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

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

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

El segon canal d’entrada és el telèfon 902 011 710, que és operatiu de dilluns
a dissabte, de 9.00 a 20.00 hores. Aquest servei l’atenen persones formades
en matèria de protecció de dades personals, i l’assessorament que es pro-
porciona a través d’aquesta línia telefònica constitueix un segon nivell d’a-
tenció de caràcter especialitzat. L’Agència proporciona la formació inicial i
continuada del personal operador.

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

Memòria d’actuacions

108

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



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

Per articular tot aquest sistema, l’Agència Catalana de Protecció de Dades i
la Direcció General d’Atenció Ciutadana disposen d’un mecanisme d’escalat
de consultes basat en un argumentari que orienta els operadors a fi de cana-
litzar correctament les respostes i assegurar-ne el grau de qualitat acordat.
Periòdicament es revisa aquest argumentari amb l’objectiu d’adaptar-lo a les
necessitats del servei i mantenir-lo actualitzat.

Pel que fa a l’activitat pròpia del Servei d’Atenció al Públic, en les taules
següents es presenta la quantificació de les consultes ateses. S’hi detallen
les consultes rebudes mensualment durant l’any 2006 segons el canal d’en-
trada i es presenta l’evolució del servei durant els darrers tres anys. 

CONSULTES REBUDES AL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT EL 2006 PER TIPUS DE CANAL

CANAL D’ENTRADA

PRESENCIAL TELEFÒNIC CORREU ELECTRÒNIC TOTAL

Gener 1 127 48 176
Febrer 5 134 54 193
Març 6 215 36 257
Abril 1 184 27 212
Maig 1 261 48 310
Juny 1 234 43 278
Juliol — 180 24 204
Agost — 77 21 98
Setembre — 140 31 171
Octubre 3 169 48 220
Novembre 1 203 45 249
Desembre — 129 25 154
Total 19 2.053 450 2.522
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DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES REBUDES DURANT EL 2006 PER TIPUS DE CANAL

El 2006 es van rebre un total de 2.522 consultes. Si les analitzem, es pot com-
provar que hi ha una predilecció absoluta per fer les consultes telefònicament.
De les 2.522 consultes, 2.053 es van fer per telèfon (81,40 %), 450 per correu
electrònic (17,84 %) i 19 presencialment (0,75 %).

EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES D’ATENCIÓ AL PÚBLIC PER TIPUS DE CANAL

ANY

TIPUS DE CANAL 2004* 2005 2006 ACUMULAT 2006

Presencial — 27 19 46
Telefònic 976 2.131 2.053 5.160
Correu electrònic 171 352 450 973
Total 1.147 2.510 2.522 6.179

* L’any 2004 no es van comptabilitzar les consultes presencials.

Telefònic, 81,40%

Correu electrónic, 17,84%

Presencial, 0,75%
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EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES AL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC PER TIPUS DE CANAL

Des del començament, la principal via d’accés de les consultes plantejades
davant el Servei d’Atenció al Públic ha estat el telèfon, si bé es comprova un
augment progressiu del correu electrònic com a mitjà utilitzat pels diferents
públics objectius.

CONSULTES REBUDES AL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT EL 2006 PER PÚBLIC OBJECTIU

PÚBLIC OBJECTIU

PARTICULARS RESPONSABLES PÚBLICS RESPONSABLES PRIVATS CONSULTORES TOTAL

Gener 84 45 19 28 176
Febrer 95 38 35 25 193
Març 85 84 64 24 257
Abril 82 66 53 11 212
Maig 118 91 79 22 310
Juny 111 80 70 17 278
Juliol 98 51 38 17 204
Agost 46 28 14 10 98
Setembre 72 51 37 11 171
Octubre 109 52 46 13 220
Novembre 108 46 64 31 249
Desembre 82 39 24 9 154
Total 1.090 671 543 218 2.522
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DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES REBUDES DURANT EL 2006 PER PÚBLIC OBJECTIU

Per públic objectiu, al llarg de l’any 2006 els ciutadans van fer a l’Agència
1.090 consultes (43,22 %), mentre que els responsables de fitxers públics en
van fer 671 (26,61 %). Els responsables de fitxers privats que van requerir el
nostre assessorament van ser 543 (21,53 %), i 218 consultores o auditores
es van adreçar a la nostra organització (8,64 %).

Particulars, 43,22%

Responsables públics, 26,6%

Consultores, 8,64%

Responsables privarts, 21,53%
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3.5.2. El portal
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El portal de l’Agència, http://www.apd.cat, va entrar en funcionament al des-
embre del 2003 amb l’objectiu d’aconseguir divulgar, de la manera més
ràpida i senzilla possible, la informació relativa als drets dels ciutadans i les
ciutadanes, al Registre de Protecció de Dades de Catalunya i a la normativa
que regula aquesta matèria. Així mateix, el portal ofereix a les institucions i
les entitats que són dins l’àmbit de competències de l’Agència les eines i els
recursos per facilitar l’acompliment de les seves obligacions en protecció de
dades personals. 

Durant tot l’exercici 2004-2005 el portal es va mantenir amb les mateixes
característiques, tot i que es va ampliar considerablement la informació rela-
cionada amb les activitats de l’Agència, així com els articles i les col·labora-
cions d’experts en l’àmbit de la protecció de dades personals o sobre altres
matèries amb les quals guarda una connexió íntima.

Al llarg d’aquest període, els indicadors d’activitat del portal van ser positius
i van registrar una tendència d’increment progressiu dels accessos i les visi-
tes al conjunt d’informació que s’hi presentava.

Tot i així, el 2005 es va considerar necessari dur a terme una renovació sig-
nificativa del portal de l’Agència amb l’objectiu de posar-lo al dia i adequar-
lo als entorns tecnològics que permeten una gestió més àgil dels continguts.
Aquest projecte es va iniciar durant el primer trimestre del 2005, emmarcat
en l’estratègia de difusió i comunicació impulsada per la nova direcció de
l’Agència. 

Així, sobre la base que els usuaris d’Internet demanen webs que responguin
a criteris d’usabilitat, amb dissenys atractius, funcionalitats múltiples i con-
tinguts en renovació constant, es van determinar els objectius que calia asso-
lir. Aquestes demandes, però, van fer necessari adaptar al màxim el portal a
les diferents tipologies d’usuaris i tasques a qui s’adreça. Per això, el nou por-
tal, que es va fer públic durant el darrer trimestre del 2006, classifica els con-
tinguts segons el perfil d’usuari que visita el web: particulars (ciutadans en
general), organismes públics (responsables de fitxers públics), empreses
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(responsables de fitxers privats) i consultores i auditores. Aquests perfils, ela-
borats a partir de les demandes d’informació detectades al Servei d’Atenció
al Públic de l’Agència, permeten orientar la informació als usuaris segons les
seves necessitats. 

D’altra banda, la informació es va estructurar per tal de facilitar al màxim l’ac-
cés als diferents tipus de continguts. La multiplicitat d’accessos ja a la
mateixa pàgina principal permet que l’usuari localitzi d’una manera ràpida
l’objectiu de la seva recerca. Les notícies i altres novetats remarcables també
s’estructuren d’una manera diferent respecte de l’antic portal; hi destaca un
apartat de continguts recents que s’actualitza automàticament i una pastilla
promocional, situada a l’espai central del nou portal, que s’utilitza per remar-
car notícies o esdeveniments d’interès especial. 

Al mateix temps, i des del punt de vista organitzatiu, l’Agència va incorporar
un nou sistema de gestió de continguts que agilita la renovació de la infor-
mació. Es va adoptar una eina informàtica creada a mida per a les necessi-
tats de l’Agència gràcies a la qual els diversos editors autoritzats per a
aquesta tasca poden actualitzar i revisar els continguts per ells mateixos, de
manera que s’agilita el procés i s’adequa a les necessitats d’informació con-
tínua que reclamen els usuaris. 

El portal de l’APDCAT registra aproximadament 300 visites de mitjana diàries,
que representen uns 9.000 visitants al mes. La distribució de les visites en el
temps és força homogènia, amb un lleuger augment dels accessos al portal
als mesos de març i abril, i amb un augment més acusat al setembre i l’oc-
tubre, coincidint amb la tornada de les vacances estivals. L’horari d’accés
majoritari al portal coincideix amb el de la jornada laboral, amb un increment
especial de les visites entre les 12.00 i les 13.00 hores.
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EVOLUCIÓ MENSUAL DE LES VISITES REBUDES AL PORTAL DURANT EL 2006

VISITES

Gener 9.620
Febrer 9.191
Març 11.156
Abril 10.322
Maig 8.705
Juny 8.002
Juliol 8.330
Agost 7.843
Setembre 9.840
Octubre 10.234
Novembre 9.808
Desembre 8.995
Total 112.046

GRÀFIC DE L’EVOLUCIÓ MENSUAL DE LES VISITES REBUDES AL PORTAL DURANT EL 2006

Les planes més consultades del portal al llarg del 2006 van ser, a més de la
principal, les referents al Registre de Protecció de Dades de Catalunya,
sobretot les destinades a tràmits i informació pràctica per als usuaris. Deixant
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de banda aquestes, també es va registrar un accés important a les pàgines
de normativa, drets, informació general sobre l’Agència (funcions, dades de
contacte), apartats de notícies i articles, i els referents a la protecció de dades
en general, com ara «Preguntes freqüents» i «Glossari». 

Pel que fa als documents del portal més descarregats, destaca especialment
la memòria de l’Agència, seguida de materials pràctics com ara el progra-
mari, models per a la protecció de drets, articles i normativa de protecció de
dades, especialment la LOPD.

3.6. Divulgació, activitats formatives i documentació

Per tal de reafirmar el seu vessant formador i estendre el coneixement de la
cultura de la protecció de dades personals, l’Agència ha tingut un interès
especial a organitzar conferències, seminaris i altres activitats a les quals fa
referència expressa l’article 17.f de l’Estatut de l’Agència. En aquest sentit,
cal esmentar diverses activitats relacionades directament amb l’exercici d’a-
questes funcions que s’han dut a terme al llarg del 2006.

3.6.1. I Convenció Internacional sobre 
la Protecció de Dades

L’Agència va organitzar, el 4 i 5 d’octubre de 2006,
la I Convenció Internacional sobre la Protecció de
Dades als Estats Plurinacionals i Federals, que es
fer al Palau del Parlament de Catalunya i que va ser
inaugurada pel president d’aquesta institució, el M.
Hble. Sr. Ernest Benach. L’acte, al qual van assistir
autoritats i experts d’Alemanya, Bèlgica, Canadà i
Suïssa, així com representants de les agències de
protecció de dades de l’Estat espanyol i de la Unió
Europea, és el primer d’aquestes característiques
que s’ha dut a terme a tot l’Estat.
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Els dos eixos centrals de la convenció van ser l’aprofundiment en la coope-
ració entre autoritats de protecció de dades, d’una banda, i les tensions entre
seguretat i protecció de dades personals, de l’altra. 

Pel que fa al primer aspecte, diversos experts s’hi van referir al llarg de les
dues jornades. La directora de l’Agència, la Sra. Ether Mitjans, va remarcar
la necessitat de dotar de contingut el terme cooperació, i fer-ho d’una
manera més concreta i més útil en el marc d’unes societats cada vegada
més dependents entre si. Així mateix, va destacar la necessitat d’aquest
esforç en un context complex i divers des de la perspectiva legal, però
també des de la perspectiva de la distribució de competències. Pel que fa
a la distribució de competències, el Sr. Iñaki Vicuña, director de l’Agència
Basca de Protecció de Dades, va recordar que és necessari protegir l’auto-
nomia de les autoritats per tal que puguin actuar per iniciativa pròpia. Tot i
acceptar aquesta aportació, el Sr. Alexander Dix, comissari de Protecció de
Dades de Berlín, va reclamar una unitat d’acció suficient per tal que els
infractors no s’aprofitin de la permissivitat d’algunes autoritats en compara-
ció amb unes altres. 

És destacable l’aportació que va fer la Sra. Jennifer Stoddart, comissària de
Protecció de Dades del Canadà, que va defensar que el federalisme incen-
tiva la innovació en matèria legal. Aquesta observació adquiria una impor-
tància especial amb relació al nou Estatut d’Autonomia de Catalunya. Cal
recordar que el recent text estatutari és el primer d’aquest nivell que recull
explícitament en el redactat el dret a la protecció de dades personals.

Entre les conclusions més interessants de les diferents conferències, debats
i taules rodones que es van dur a terme, va ser molt rellevant l’aportació del
Sr. Pierre Trudel, titular de la Càtedra Wilson sobre Dret de les Tecnologies de
la Informació i el Comerç Electrònic de la Universitat de Mont-real, que es va
referir als dilemes que comporta l’administració electrònica. El Sr. Trudel va
demanar que abans d’adoptar definitivament les mesures de l’administració
electrònica es fessin públics els riscos i els beneficis reals d’aquesta eina
organitzativa, per tal d’obrir un debat sobre aquest tema. 
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També hi va haver consens en la
necessitat d’aprofundir en la
col·laboració entre autoritats de
protecció de dades tant en l’àmbit
infraestatal com internacional, al
mateix temps que es va posar de
manifest que la divisió entre el sec-
tor públic i el privat es diluïa a
l’hora de tractar la protecció de
dades personals. 

La seguretat i les noves mesures policials i de defensa van marcar una gran
part de la convenció. La directora de l’Agència es va referir a aquesta qües-
tió en exposar la paradoxa que suposa l’exercici d’una hegemonia unilateral
en el pla internacional que pot generar més violència. La majoria dels ponents
van insistir en aquest aspecte i van reconèixer que —com va dir el Sr. Karim
Benyekhlef, director del Centre de Recerca en Dret Públic de la Universitat
de Montreal— aquesta manera d’entendre la seguretat pot generar por.

Davant aquesta puixança de les mesures de control, es va insistir en la pro-
tecció dels drets dels ciutadans alhora que es va lamentar que s’hagués
estès la creença que la privadesa i la seguretat es basen en principis opo-
sats i contraris. Concretament, i pel que fa a la qualitat i la seguretat de les
dades, es va recordar que totes dues visions treballen juntes i es reforcen
mútuament. El Sr. Peter Johan Hustinx, Supervisor Europeu de Protecció de
Dades, s’hi va referir en parlar d’una «comunitat de drets» a la qual pertany
la protecció de dades personals. Tal com ho va exposar, aquest dret no s’ha
creat del no-res, sinó que respon a una tradició jurídica que es desenvolupa
al llarg de la història i s’adapta als diversos contextos jurídics i socials. 

El símil més encertat d’aquesta tensió entre seguretat i privadesa el va expo-
sar el Sr. Joaquim Bayo, Supervisor Europeu adjunt de Protecció de Dades,
que va comparar les mesures policials i la protecció de dades personals amb
els cavalls d’una quadriga: aquests cavalls poden empènyer en direccions
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oposades en moments determinats, però a la llarga segueixen sempre el
mateix camí.

Els ponents van relacionar de nou els aspectes de seguretat amb els de
col·laboració entre autoritats en apuntar que la cooperació en el camp penal
dins la Unió Europea es concreta mitjançant mecanismes intergovernamen-
tals i no pas comunitaris. Això implica que no existeixi una harmonització a
l’esfera de legislació penal ni, per tant, en els mecanismes i les regulacions
de la protecció de dades personals. Aquesta mancança no tan sols s’observa
en els tractaments que es donen dins els estats membres, sinó també en els
tractaments que fan els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, segons el Sr.
Emilio Aced, president de l’Autoritat Comú de Control d’Europol. De fet, diver-
ses veus van reclamar una homogeneïtzació i una harmonització de la nor-
mativa de protecció de dades personals en el marc de la Unió Europea. 

Diversos mitjans d’abast estatal es van fer ressò de les principals aportacions
exposades a la convenció, i en van publicar cròniques i resums dels aspec-
tes més interessants a les edicions diàries dels dies 5 i 6 d’octubre. D’altra
banda, la premsa especialitzada va publicar articles i reportatges sobre la
convenció durant els mesos següents a la celebració de l’acte. En l’apartat
de premsa internacional, destaca la publicació d’algunes de les conclusions
principals a la revista anglesa Data Protection Law & Policy, que en el número
12, del desembre del 2006, va dedicar la contraportada a examinar els temes
centrals de la convenció.

3.6.2. Drets Fonamentals i Convenció de Prüm

El 15 de desembre de 2006, l’Agència Catalana de Protecció de Dades i la
Càtedra Jean Monnet de la Universitat Autònoma de Barcelona van organit-
zar la jornada Drets Fonamentals i Convenció de Prüm. Protecció de Dades
i Globalització, una trobada per analitzar els aspectes essencials d’aquest
tractat internacional des de la perspectiva dels drets fonamentals i, en con-
cret, des del dret a l’autodeterminació informativa.
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El Tractat de Prüm és un acord internacional firmat per
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Luxem-
burg i els Països Baixos. Aplicar el tractat suposa un
salt qualitatiu en matèria antiterrorista, lluita contra la
delinqüència transfronterera i migració il·legal. Per això
cal un debat obert sobre el seu contingut des de la
perspectiva dels drets fonamentals. Aquest va ser l’ob-
jectiu de la jornada, que es va celebrar a l’Aula Europa,
seu de les institucions comunitàries a Barcelona.

Tal com es va apuntar en la intervenció inaugural, cal
destacar en primer lloc que el Tractat de Prüm repre-
senta un reforç de la cooperació sota el principi de la
confiança mútua. Una condició que cal valorar com
una millora en l’intercanvi d’informació entre estats en
àmbits especialment sensibles. Tanmateix, en tractar-
se d’un acord entre estats, les institucions comunitàries

no han intervingut ni a l’hora d’analitzar-lo ni d’aprovar-lo. Encara així, es va
destacar que l’aplicació del tractat està condicionada en part pel dret intern
dels estats, així com per la normativa europea en les diverses matèries.

Després d’aquesta introducció, més d’una desena de ponències es van suc-
ceir al llarg de tot el dia i van tractar temes diversos com ara les mesures anti-
terroristes i de control migratori, el tractament de la informació genètica i l’ús
dels fitxers policials, entre altres.

Pel que fa a les mesures antiterroristes, es va recordar que el Tractat de Prüm
es refereix explícitament a aquesta matèria en l’articulat, però figura d’una
manera transversal a tot el tractat. Entre les mesures dedicades específica-
ment al tema, es va recordar l’intercanvi d’informació policial per prevenir
atemptats i la possibilitat que els vols portin escortes de seguretat armats.
També es va recordar que creuar la frontera sense autorització en casos de
perill imminent i les patrulles policials conjuntes són altres mesures de segu-
retat aplicables a la matèria.
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Quant a migració il·legal, van ser objecte d’estudi l’intercanvi d’informació
policial i la coordinació i el suport entre estats signants a les repatriacions.
Encara que es van concretar alguns aspectes significatius, la jornada va
posar de manifest que aquest no és un tractat especialment nou en matèria
migratòria i que tendeix a duplicar els continguts que ja hi ha en la legislació
europea.

El tractament de dades genètiques va ser un altre dels temes destacats de
la jornada. Tal com es va explicar, el Tractat de Prüm estableix la creació de
fitxers nacionals d’anàlisi de l’ADN per perseguir els delictes utilitzant la dis-
sociació entre dades personals i genètiques perquè les persones afectades
no puguin ser identificades directament. Quant al tractament de dades d’ADN
amb finalitats d’investigació policial, una matèria especialment sensible, el
tractat conté determinades previsions respecte de la garantia del dret a la
protecció de dades personals i remet al dret intern de cada estat.

Pel que fa als fitxers policials en el Tractat de Prüm, les diferents intervencions
van recordar que l’eficàcia de l’acció policial depèn en gran manera de la
informació a la qual es té accés, però que és necessari establir uns certs
límits objectius, com ara la proporcionalitat de les mesures respecte de les
finalitats, aplicables també a la protecció de dades personals.

La jornada també va servir per posar de manifest la necessitat de corregir
algunes mesures que s’utilitzen actualment, com ara la generalització de la
videovigilància, els controls biomètrics, l’accés policial a determinades bases
de dades i el registre de pàgines web que consulten els usuaris, entre altres.

3.6.3. Activitats de formació general en matèria de protecció 
de dades

Durant l’any 2006 es van fer, en col·laboració amb l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, els cursos de formació general que es mostren en la
taula següent:
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GRAU D’APROFITAMENT DELS CURSOS DE FORMACIÓ EN PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT

PERSONES
LOCALITAT INSCRITES APTES % APTES

01. Curs sobre avaluació de la seguretat de la informació Barcelona 10 6 60,0
02. Curs d’especialització i aprofundiment en protecció de dades Barcelona 25 18 72,0
03. Curs sobre coneixements bàsics per al món local Girona 28 26 92,9
04. Curs sobre coneixements bàsics per al món local Tarragona 12 12 100,0
05. Curs sobre coneixements bàsics per al món local Barcelona 20 15 75,0
06, Curs sobre coneixements generals per a la intervenció Barcelona 31 25 80,6
07. Curs sobre avaluació de la seguretat de la informació per al món local Girona 23 16 69,6
08. Curs sobre avaluació de la seguretat de la informació per al món local Barcelona 26 16 61,5
09. Curs sobre coneixements generals per a la Generalitat de Catalunya Girona 13 12 92,3
10. Sessió informativa sobre coneixements generals Lleida 43 32 74,4
11. Curs d’especialització i aprofundiment en protecció de dades Tarragona 13 9 69,2
12. Curs sobre gestió de la seguretat de la informació Girona 16 12 75,0
13. Curs sobre coneixements bàsics per al món local Barcelona 28 26 92,9
14. Curs sobre gestió de la seguretat de la informació Lleida 14 14 100,0
15. Sessió informativa sobre coneixements generals Tortosa 37 26 70,3
16. Curs sobre gestió de la seguretat de la informació Barcelona 12 8 66,7
17. Curs d’especialització i aprofundiment en protecció de dades Girona 19 13 68,4
18. Curs sobre coneixements bàsics per al món local Lleida 24 21 87,5
19. Curs sobre coneixements bàsics per al món local Móra d’Ebre 7 3 42,9
20. Sessió informativa sobre coneixements generals Barcelona 39 34 87,2
21. Curs sobre avaluació de la seguretat de la informació per al món local Lleida 17 14 82,4
22. Curs sobre coneixements bàsics per al món local Lleida 14 12 85,7
23. Sessió informativa sobre coneixements generals Girona 22 18 81,8
24. Curs d’especialització i aprofundiment en protecció de dades Lleida 27 20 74,1
25. Curs sobre gestió de la seguretat de la informació Tarragona 9 4 44,4
26. Curs sobre coneixements bàsics per al món local Tarragona 9 6 66,7
27. Curs sobre avaluació de la seguretat de la informació per al món local Tortosa 8 7 87,5
28. Curs sobre gestió de la seguretat de la informació Girona 10 9 90,0
29. Curs d’especialització i aprofundiment en protecció de dades Barcelona 23 19 82,6
30. Curs sobre avaluació de la seguretat de la informació per al món local Barcelona 8 7 87,5
31. Curs sobre avaluació de la seguretat de la informació per al món local Lleida 24 18 75,0
32. Curs sobre coneixements bàsics per al món local Barcelona 20 15 75,0
33. Curs sobre coneixements generals per a la Generalitat de Catalunya Tortosa 8 4 50,0
34. Sessió informativa sobre coneixements generals Barcelona 14 12 85,7
35. Curs sobre coneixements generals per a la Generalitat de Catalunya Tarragona 14 9 64,3
36. Curs sobre gestió de la seguretat de la informació Lleida 19 11 57,9
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PERSONES
LOCALITAT INSCRITES APTES % APTES

37. Curs sobre avaluació de la seguretat de la informació per al món local Barcelona 15 12 80,0
38. Curs sobre coneixements generals per a la Generalitat de Catalunya Barcelona 25 19 76,0
39. Curs sobre coneixements bàsics per al món local Girona 18 12 66,7
40. Curs sobre gestió de la seguretat de la informació Barcelona 9 7 77,8
41. Curs sobre coneixements generals per a la Generalitat de Catalunya Lleida 26 25 96,2
42. Curs sobre gestió de la seguretat de la informació Tortosa 16 7 43,8
43. Curs sobre coneixements generals per a la Generalitat de Catalunya Barcelona 26 25 96,2
44. Curs sobre avaluació de la seguretat de la informació per al món local Tarragona 12 5 41,7
TOTAL 833 641 77,0

En comparació amb el 2005, any en el qual es van fer 26 cursos de forma-
ció general en matèria de protecció de dades personals, a diferència dels 44
que es van fer durant el 2006, el nombre total d’alumnes inscrits és lleugera-
ment inferior. No obstant això, atès que els cursos s’han fet amb menys alum-
nes, el grau d’aprofitament del 2006 ha estat del 77 %, 3 punts superior al 74
per cent, gairebé, de l’any 2005.

3.6.4. Activitats de formació especialitzada

Durant el 2006 s’ha treballat en dues línies pel que fa a la formació especia-
litzada. D’una banda, en la realització d’un programa de catorze conferèn-
cies sobre temes molt específics en protecció de dades personals. D’altra
banda, en la convocatòria d’un programa de vuit beques de col·laboració i
recerca en matèria de protecció de dades personals.

Seminari L’Administració i la informació

L’any 2006, l’Agència va iniciar un cicle de seminaris com una nova activitat
per estendre el coneixement de la cultura de la protecció de dades perso-
nals. Els seminaris neixen amb la intenció de convertir-se en espais de

Memòria d’actuacions

124

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



treball en els quals es posi un èmfasi especial a l’hora de fomentar la parti-
cipació dels assistents. 

El primer d’aquests seminaris, L’Administració i la informació, va servir per
analitzar alguns dels reptes jurídics que planteja el tractament de la informa-
ció per l’Administració. El programa va consistir en tres sessions mensuals
en què es van debatre alguns aspectes fonamentals del desenvolupament
de l’administració electrònica, una de les prioritats de la major part dels paï-
sos de la Unió Europea. El subministrament d’informació a través d’Internet i
la possibilitat de tramitar en línia de manera total o parcial alguns procedi-
ments administratius formen part de l’argument que legitima l’adopció dels
diferents plans i programes sobre el tema. Tot i així, cal assegurar que les
dades personals es controlin des del punt de vista de la protecció. 

A la primera jornada, que va tenir lloc el 25 de gener, el professor de dret
administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, Dr. Agustín Cerrillo
Martínez, va analitzar la difusió de la informació a Internet. Va recordar que
aquesta difusió a través de les tecnologies de la informació i la comunicació
facilita la consecució del principi de transparència administrativa, al mateix
temps que va exposar el règim jurídic que la regeix i va remarcar la impor-
tància de garantir la qualitat de la informació administrativa a Internet.

El Dr. Julián Valero Torrijos va protagonitzar la segona jornada, que va tenir
lloc el 23 de febrer, en la qual aquest professor de dret administratiu de la
Universitat de Múrcia va exposar com s’aplica la protecció de dades perso-
nals a l’administració electrònica. També va recordar que els poders públics,
per dur a terme les tasques que tenen constitucionalment encomanades,
recullen, emmagatzemen i processen de manera massiva les dades perso-
nals de milions de ciutadans i ciutadanes. El repte consisteix, doncs, en la
seva opinió, a aconseguir l’equilibri entre tecnologia, Administració pública i
protecció de dades personals per tal de garantir l’eficàcia de l’activitat admi-
nistrativa sense vulnerar els drets fonamentals. 

En la jornada del 22 de març, finalment, hi va intervenir el Dr. Ignacio
Villaverde Menéndez amb la ponència L’accés als registres públics de la
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propietat, en la qual aquest professor de dret constitucional de la Universitat
d’Oviedo va analitzar de quina manera interactuen la propietat i la protecció
de dades personals en el registre, que compleix la funció de donar segure-
tat al tràfic de béns mobles i immobles. El Dr. Villaverde va exposar quin és
el marc legal dels registres de la propietat mercantil, amb quin tipus de dades
tracten i amb quines finalitats, i va desglossar, finalment, quines garanties pre-
vistes a la LOPD s’apliquen en aquest cas concret. 

Seminari Aspectes penals i policials de la protecció de dades

Al llarg dels mesos de maig, juny i juliol del 2006, i reafirmant la línia de tre-
ball en aquest nou tipus d’activitats, l’Agència va organitzar un altre seminari:
Aspectes penals i policials de la protecció de dades. L’objectiu era aprofun-
dir en l’estudi d’alguns dels problemes més importants derivats de l’ús de les
noves tecnologies, les quals, indissolublement unides a la informàtica, inter-
venen en tots els àmbits que afecten els ciutadans, des de la vida profes-
sional fins a la relació amb l’autoritat policial i judicial.

L’ús abusiu de les noves tecnologies suposa una preocupació seriosa pels
riscos i els atemptats que hi pugui haver contra determinats drets i llibertats
individuals, especialment aquells que es poden atacar més fàcilment amb la
tecnologia: l’honor, la intimitat, la pròpia imatge i el dret de tota persona a con-
trolar l’ús de les seves dades personals. 

Per tal de dur a terme les seves funcions, les organitzacions policials han de
desenvolupar sistemes d’informació que els serveixin per aconseguir efi-
ciència en la presa de decisions i eficàcia en el desenvolupament de les tas-
ques que tenen encomanades. Aquests sistemes d’informació impliquen
recollir i tractar dades de tota mena, també de caràcter personal. 

Al mateix temps, l’avenç de la tecnologia afavoreix que s’utilitzin nous mitjans
per dur a terme conductes delictives, la qual cosa, moltes vegades, dificulta
esbrinar el delicte i les seves circumstàncies. 
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La finalitat del seminari era incidir en alguns d’aquests aspectes, tant des de
la perspectiva penal i processal com des de l’àmbit de la investigació policial.
Per aconseguir-ho es van celebrar tres jornades de debat amb la presència
de diversos ponents convidats que van tractar alguns d’aquests aspectes.

El 12 de maig, el professor Dr. Javier Boix Reig, catedràtic de dret penal de
la Universitat de València, va protagonitzar una intervenció titulada Delicte de
descobriment i revelació de secrets en la qual va exposar diversos criteris per
delimitar i diferenciar les infraccions administratives previstes en la LOPD del
delicte de descobriment i revelació de secrets sancionat al Codi Penal. En
aquest sentit, el ponent va manifestar que la diferència entre l’àmbit admi-
nistratiu sancionador i el penal és què la comissió del delicte esmentat exi-
geix l’existència del dol en la conducta i, a més, que aquesta acció impliqui
la lesió del bé jurídic intimitat.

El 7 de juny, el sotsinspector J. Cristián Escudero i Mancho, cap de l’Àrea de
Desenvolupament en Tecnologies de la Informació, Direcció General de
Seguretat Ciutadana; i el professor Ricard Martínez Martínez, tècnic de Control
de Bases de Dades del Servei d’Informàtica de la Universitat de València, van
examinar el diàleg entre els fitxers policials i la seva problemàtica des de la
perspectiva de la protecció de dades personals. En les seves intervencions,
els ponents van remarcar la necessitat d’establir rigorosos sistemes de con-
trol de la qualitat de les dades personals tractades pels cossos i forces de
seguretat, així com d’implantar les mesures de seguretat presents en la legis-
lació vigent per tal de protegir les dades de possibles atacs. Finalment, es va
recordar que, tot i que els funcionaris de policia han de tenir accés a aquest
tipus d’informació, tan sols l’han de tenir quan aquesta informació està vin-
culada a l’exercici directe de les funcions que tenen encomanades.

Per acabar, el 5 de juliol, l’Il·lm. Sr. José Ernesto Fernández Pinós, fiscal de
Noves Tecnologies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va
impartir una conferència sobre el valor processal de la prova informàtica,
en la qual va analitzar les implicacions derivades de la utilització de pro-
ves electròniques en les diferents fases del procediment penal. En aquest
sentit, va tractar la matèria des de diferents vessants, com ara la utilització
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de videoconferències en diferents moments del procés i també l’accés a
dades i equips informàtics per tal de valorar possibles infraccions come-
ses a través de les noves tecnologies. 

Jornada Control Social, Història i Protecció de Dades al Quebec 
i a Catalunya

Els dies 3 i 4 de maig de 2006, l’Agència va organitzar la jornada Control
Social, Història i Protecció de Dades al Quebec i a Catalunya, conjuntament
amb el Grup d’Història de Mont-real, la Xarxa d’Estudis sobre la Família, el
Grup d’Estudis sobre Gènere, Treball i Institucions i el Centre d’Estudis
Canadencs de la Universitat de Barcelona.

L’acte reafirmava la línia d’investigació iniciada per l’Agència Catalana de
Protecció de Dades respecte del dret a la protecció de dades personals als
estats plurinacionals i federals, en què diferents autoritats de control com-
parteixen competències en la matèria. De fet, i en aquesta mateixa línia,
l’Agència ja havia iniciat una relació amb la realitat quebequesa a l’octubre
del 2004, amb l’organització de la jornada Perspectives Canadenques i
Europees sobre Protecció de Dades Personals, en la qual es van compartir
experiències entre tots dos països, els quals, malgrat la distància, tenen simi-
lituds culturals i, fins i tot, socials. Així mateix, l’any 2005 l’Agència Catalana
de Protecció de Dades va organitzar una trobada a Mont-real de tots els
directors de les autoritats de protecció de dades d’Espanya, per tal d’afavo-
rir les relacions de col·laboració entre aquests dos estats plurinacionals.

La jornada del 3 de maig de 2006 pretenia comparar algunes de les recer-
ques que porten a terme investigadors del Quebec i de Catalunya sobre
qüestions relacionades amb la història de la família, el gènere i el treball, així
com el nacionalisme i l’espai urbà i ciutadà de les metròpolis modernes. El
dia 4 de maig a la tarda, les intervencions van tractar sobre la protecció de
dades personals i la seva relació amb la recerca històrica, i també sobre els
arxius i les dades genètiques. 
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Les intervencions, prop d’una vintena, van servir per plantejar nous dubtes
sobre la informació humana i les possibilitats de recopilació de tota mena de
dades en qualsevol suport, l’encreuament de voluminoses bases de dades i
la sensibilitat d’algunes dades, com ara les genètiques, i el nou debat que es
genera al voltant dels límits de la recerca històrica.

Programa de beques

D’acord amb la funció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de
fomentar, promoure i difondre el coneixement del dret a la protecció de dades
personals per tal d’afavorir-ne la protecció i la garantia, es van convocar vuit
beques de recerca i col·laboració.

Les beques de col·laboració i recerca tenen com a finalitat que les persones
seleccionades puguin aprofundir en el coneixement de les funcions i les acti-
vitats que porten a terme les autoritats de protecció de dades pel que fa a la
garantia del dret fonamental.

A més a més, els becaris van poder dur a terme tasques de recerca en matè-
ria de definició i implantació de mesures de seguretat tècniques i organitza-
tives, així com en aspectes concrets relacionats amb la incidència de les
noves tecnologies en l’àmbit del dret a la protecció de dades personals.

La Resolució de la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
del 4 d’abril de 2006 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 4620 del 25 d’abril de 2006.

3.6.5. El Centre de Documentació

El Centre de Documentació, creat al final de l’any 2004, al llarg del 2006 ha
continuat ampliant els recursos d’informació disponibles, aprofundint en els
serveis i consolidant la projecció externa.
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Automatització i planificació

L’Agència va signar al final del 2003 un conveni de cooperació amb el
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) amb la finalitat
d’integrar el seu fons en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
(CCUC), del qual és responsable el Consorci.

Aquest conveni, que s’ha renovat anualment, ha permès a l’Agència dispo-
sar d’un catàleg en línia (http://ccuc.cbuc.es/institucions/apdcat/) i formar
part del Sistema Bibliotecari de Catalunya, cosa que implica utilitzar obliga-
tòriament la normativa catalogràfica d’ús oficial a Catalunya:

— Format bibliogràfic CATMARC. 
— Descripció Bibliogràfica Normalitzada Internacional (ISBD). 
— Regles angloamericanes de catalogació (AACR2r). 
— Llista d’Encapçalaments de Matèria en Català (LEMAC). 
— Classificació Decimal Universal (CDU).

En el cas del CCUC també cal aplicar les seves pròpies pautes de catalo-
gació.

Els beneficis d’aquesta integració són una facilitat d’intercanvi de dades biblio-
gràfiques més gran, la catalogació compartida, el préstec interbibliotecari i
l’obtenció de documents, així com un accés més ampli a la informació. A més,
s’obre la possibilitat d’altres vies de cooperació bibliotecària per explorar en
el futur, com ara l’adquisició compartida, la generació d’informació electrònica
i la creació de serveis i productes en comú (butlletins de sumaris de revistes,
avaluació transversal, etc.). En definitiva, la pertinença al CCUC assegura la
integritat de les dades bibliogràfiques i la continuïtat del Centre de
Documentació de l’Agència dins el Sistema Bibliotecari de Catalunya.

S’ha fet un seguiment del procés de canvi de sistema de gestió bibliotecària
que es preveu per al 2007 per a tot el sistema bibliotecari, incloent-hi el
Catàleg col·lectiu de la lectura pública de la Generalitat, el Catàleg col·lectiu
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de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i el mateix CCUC.
Aquest canvi anirà acompanyat d’una migració de totes les dades bibliogrà-
fiques actuals en format CATMARC al format MARC21, d’origen nord-americà
i d’ús universal. A més a més, es farà una nova estructuració del sistema
bibliotecari, que partirà del Catàleg Únic de Catalunya (CUC) i que inclourà
altres xarxes amb els seus catàlegs col·lectius corresponents.

Es preveu que les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG) adqui-
reixin també una llicència del nou programa per participar en el CUC. Serà
aleshores quan l’Agència haurà de decidir si participa en aquesta llicència
per formar part d’unes noves BEG i tenir un nou sistema local, si continuarà
formant part del CCUC o si opta per altres solucions.

Fons documental

El Centre de Documentació ha mantingut i ha actualitzat constantment el seu
fons, que es compon dels materials següents:

— Monografies: obres d’autor i col·lectives, manuals, obres de referència,
codis legislatius, etc.

— Publicacions en sèrie: revistes, butlletins, anuaris, compilacions legislati-
ves, etc.

— Recursos electrònics i bases de dades.
— Premsa: diaris principals.
— Articles.
— Notícies digitals.
— Literatura grisa (dossiers, informes, estudis, premis, projectes, etc.).

La col·lecció, tant impresa com digital i tant d’accés local com remot, ha
experimentat un notable augment anual i ha esdevingut així més consistent.

L’ingrés de noves publicacions monogràfiques ha estat de 118, mentre que
hi ha hagut 38 nous títols de publicacions en sèrie i recursos continuats.
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Actualment, les primeres sumen un total de 635, mentre que els segons arri-
ben a 145.

En la representació gràfica següent es pot observar l’evolució experimentada
durant tot el període d’existència del Centre de Documentació.

EVOLUCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL PER TIPUS DE PUBLICACIONS

ACUMULAT ANUAL

TIPUS DE PUBLICACIONS 2004 2005 2006

Publicacions monogràfiques 293 517 635
Publicacions en sèrie i recursos continuats 30 107 145
Total 323 624 780

EVOLUCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DURANT EL PERÍODE 2004-2006 PER TIPUS DE PUBLICACIONS

Catalogació

Els registres bibliogràfics que es van introduir en el CCUC eren 575 quan es
va tancar l’exercici 2006, cosa que significa que van augmentar en 315.
Quant a la catalogació local, el nombre total de registres era de 884, que
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suposa un increment anual de 260. A continuació es pot observar aquesta
evolució de registres catalogats corresponents al període 2004-2006.

EVOLUCIÓ DELS REGISTRES BIBLIOGRÀFICS PER TIPUS DE CATALOGACIÓ

ACUMULAT ANUAL

TIPUS DE CATALOGACIÓ 2004 2005 2006

Catalogació local 338 624 884
Catalogació CCUC — 340 575
Total 338 964 1.459

EVOLUCIÓ DELS REGISTRES BIBLIOGRÀFICS DURANT EL PERÍODE 2004-2006 PER TIPUS DE CATALOGACIÓ

Serveis tècnics

S’han continuat oferint, d’una manera recurrent i contínua, els serveis tècnics
següents:

— Gestió d’adquisicions de monografies
S’ha fet un seguiment continu de les novetats comercials, sovint mitjan-
çant els butlletins de les mateixes editorials i de les llibreries. També s’han
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atès desiderates del personal de l’Agència i s’han consultat bibliografies
selectives i referències bibliogràfiques en publicacions especialitzades.

— Gestió de subscripcions
Control de les subscripcions a revistes, bases de dades, recursos elec-
trònics, etc., incloent-hi procediments d’avaluació, renovació,
cancel·lació, reclamació, etc.

— Gestió econòmica relativa al fons documental
El Centre ha gestionat les partides econòmiques relatives a la despesa
en adquisicions de documentació i serveis d’informació.

— Gestió de continguts digitals
El Centre ha continuat publicant articles en el portal i ha començat a cata-
logar recursos a Internet i a localitzar-hi documentació digital.

— Seguiment i difusió d’activitats i esdeveniments
Mitjançant subscripció d’alertes a publicacions i butlletins electrònics
d’entitats, se n’ha fet el seguiment de les notícies i la visita contínua a llocs
web, amb la difusió posterior en l’àmbit de l’Agència.

Serveis als usuaris

— Atenció personalitzada
En augmentar els recursos d’informació disponibles, han augmentat
també les consultes dels usuaris, així com les possibilitats del Centre d’a-
tendre-les. Per tal de donar suport a les tasques del personal de l’Agència
i a les seves necessitats informatives amb la màxima rapidesa, les sol·lici-
tuds d’aquest servei han gaudit d’una prioritat absoluta.

— Informació i referència bibliogràfica
Les demandes d’informació i documentació també s’han incrementant
considerablement i ha calgut confeccionar bibliografies selectives,
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subministrar documentació, facilitar fonts per a ulteriors recerques per-
sonals aprofundides, etc.

— Butlletins setmanals de noves adquisicions
Es tracta d’un nou servei proveït per correu electrònic un cop per set-
mana, que recull les referències bibliogràfiques dels nous ingressos en la
col·lecció i que inclou un enllaç amb les fitxes bibliogràfiques del catàleg
en línia, des d’on els usuaris poden consultar tota la informació relativa a
l’obra, així com accedir a les versions en línia o a sumaris electrònics de
revistes quan estan disponibles.

— Butlletins diaris de notícies
S’ha continuat oferint un butlletí diari de notícies, mitjançant selecció tant
de fonts analògiques com digitals, que constitueix també un fons de notí-
cies consultable posteriorment per a l’àmbit intern de l’Agència.

— Préstec intern
Servei restringit al personal que presta serveis a l’Agència, al qual se li ha
ofert la possibilitat d’endur-se documentació fora de la seu de l’Agència
per tal de facilitar un consum d’informació més gran.

— Préstec interbibliotecari i obtenció de documents
Les sol·licituds de préstec interbibliotecari i obtenció de documents han
augmentat, tant des d’entitats alienes (biblioteques del CCUC i de les
BEG, principalment) com des dels usuaris interns. Totes s’han resolt satis-
factòriament, i sempre que ha estat possible s’ha fet una tramesa elec-
trònica.

Cooperació i coordinació

El servei de préstec interbibliotecari i obtenció de documents, esmentat més
amunt, fomenta la millora de les relacions entre el Centre de Documentació i
altres unitats d’informació d’arreu.
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D’altra banda, s’han establert canals d’intercanvi de publicacions amb altres
autoritats de protecció de dades de diferents àmbits, com ara l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades, l’Agència de Protecció de Dades de la
Comunitat de Madrid, l’Agència Basca de Protecció de Dades, la Comissió
Nacional de la Informàtica i de les Llibertats francesa, l’Oficina del
Comissariat per a la Informació (Regne Unit), l’Autoritat Italiana per a la
Protecció de les Dades Personals i el Supervisor Europeu de Protecció de
Dades (Unió Europea).

També s’ha impulsat la publicació d’articles propis de l’Agència en revistes
d’àmbit català, estatal i europeu a les quals està subscrit el Centre, per tal de
projectar l’activitat de l’Agència dins de l’àmbit professional de la protecció
de dades.

3.7. Les relacions institucionals

La finalitat essencial de l’Agència Catalana de Protecció de Dades és vetllar
pel respecte dels drets de les persones. Així doncs, des de l’Agència s’im-
pulsa el compliment de les normes sobre protecció de les dades personals i
es potencien iniciatives proactives encaminades a la informació, la promoció,
el suport i la formació.

3.7.1. Acords i convenis institucionals

Pel que fa a la col·laboració amb institucions i entitats, tant públiques com
privades, s’han acordat els convenis següents.
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Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
per a la utilització de la plataforma eaCat (22 de febrer de 2006)

L’extranet de les administracions catalanes (eaCat) és una plataforma tecno-
lògica segura des del punt de vista tècnic i jurídic que, mitjançant la utilitza-
ció de la signatura electrònica i els registres telemàtics, permet l’enviament
de documentació digital entre les administracions públiques catalanes. El
Consorci AOC té encomanada la gestió, el desenvolupament, el manteniment
i l’explotació d’aquesta plataforma.

Per aquest motiu s’estableix un marc de relació pel que fa a la utilització de
la plataforma eaCat, per part de l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
per desenvolupar un servei vertical que permeti la tramesa i la recepció tele-
màtica de les notificacions simplificades de fitxers al Registre de Protecció
de Dades de Catalunya.

Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades i la Universitat de Vic (9 de març de 2006)

L’objecte del conveni entre l’Agència Catalana de Protecció de Dades i la
Universitat de Vic és establir una col·laboració per potenciar totes les activi-
tats que ajudin a aconseguir una garantia i una efectivitat millors del dret a la
protecció de les dades personals, i donar-los suport.

Aquesta col·laboració conjunta consisteix en els aspectes següents:

— Foment d’investigacions científiques i desenvolupament tecnològic, dins
del marc de la normativa de la protecció de dades personals.

— Col·laboració en l’organització d’actes, jornades i conferències.

Memòria d’actuacions

137

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (20 de març 
de 2006)

L’Agència ha continuat assumint un paper proactiu i catalitzador en matèria
de formació del personal de les administracions públiques catalanes i ha dut
a terme, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,
una nova edició del programa de cursos de formació en protecció de dades
personals orientats al personal de la Generalitat.

L’objecte del conveni és la col·laboració entre totes dues institucions en
l’organització i la realització de les activitats formatives de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades per tal d’oferir coneixements especialit-
zats i generals adreçats als funcionaris o al personal de les administra-
cions.

Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades i Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 
(22 de maig de 2006)

L’Agència Catalana de Protecció de Dades té interès a difondre monografies,
llibres especialitzats, manuals i textos de conferències, articles o estudis i tre-
balls de recerca relacionats amb el dret a la protecció de les dades perso-
nals. Per aquest motiu es va arribar a l’acord de signar un conveni marc de
col·laboració amb Marcial Pons, ja que aquesta editorial està especialitzada
en aquest tipus de publicacions.

Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades i el Síndic de Greuges de Catalunya (23 de juny de 2006)

La col·laboració institucional entre totes dues institucions consisteix en el
compliment de les funcions que els han estat atribuïdes i que incideixen en
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els drets i les llibertats dels ciutadans, concretament en el dret a la protecció
de dades personals.

Per tant, atesa aquesta coincidència d’interessos i responsabilitats, el marc
de col·laboració es basa principalment en els aspectes següents:

— L’intercanvi d’informació.
— La coordinació d’actuació.
— L’orientació d’informació als usuaris.
— La col·laboració en l’organització d’actes, jornades i seminaris.

Aquest conveni permet concretar l’obligació de comunicació de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades al Síndic de Greuges, que estableix l’article
16.4 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril.

Carta d’afiliació del Centre de Recerca en Dret Públic de la Universitat
de Mont-real a l’Agència Catalana de Protecció de Dades (6 d’octubre 
de 2006)

S’ha establert una relació de col·laboració entre el Centre de Recerca en Dret
Públic i l’Agència Catalana de Protecció de Dades per tal de potenciar el
coneixement del dret a la protecció de dades personals i la seguretat de la
informació.

Aquesta col·laboració implica els aspectes següents:

— La col·laboració entre els investigadors.
— L’organització anual o bianual d’esdeveniments científics o publicacions

conjuntes.
— La realització d’un màster interuniversitari.
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3.7.2. Conferències internacionals d’autoritats de control

XIII Case Handling Workshop (Madrid, 27 i 28 de març de 2006)

El primer Case Handling Workshop d’enguany el va organitzar l’Agència de
Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid (APDCM) i va ser presentat
pel seu director, Sr. Antonio Troncoso. Aquesta trobada es configura com una
reunió de treball en la qual les agències de protecció de dades d’Europa
exposen i valoren conjuntament casos pràctics, així com les respostes dona-
des als ciutadans, les administracions públiques i les institucions, amb rela-
ció a la protecció de dades personals.

A través de diverses taules i grups de treball es van plantejar temes d’inte-
rès. Entre altres, es va debatre sobre el govern electrònic i es van analitzar
els identificadors únics i els documents d’identificació personal existents, així
com les diverses iniciatives encaminades a incorporar valors i principis de
protecció de dades personals en els projectes de govern electrònic dels dife-
rents països participants. En concret, el director de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades va informar sobre el projecte de DNI electrònic a
Espanya.

També es va treballar al voltant de les mesures de vigilància al lloc de treball.
Es van analitzar els casos en què pot ser pertinent l’accés a la informació per-
sonal sobre els treballadors i els límits d’aquest dret d’accés, per exemple en
els processos de selecció i contractació de treballadors, o bé en procedi-
ments disciplinaris, així com els diversos sistemes utilitzats de control dels tre-
balladors, entre els quals hi havia la videovigilància. Representants de les
autoritats de protecció de dades de Noruega, Polònia, Alemanya i Suècia van
exposar els resultats de les inspeccions dutes a terme en aquest àmbit als
països respectius. Així mateix, va ser objecte d’anàlisi la interacció entre la
llibertat d’informació i la protecció de dades personals. El director de l’auto-
ritat hongaresa va exposar el marc legal d’aquest país sobre protecció de
dades personals i accés a la informació d’interès públic.
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La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Dra. Esther
Mitjans, va presidir una de les taules, en la qual es va analitzar el paper i la
influència del sector públic en la protecció de dades personals. La Dra.
Mitjans va explicar que actualment hi ha noves formes d’organització i de
prestació dels serveis públics, de manera que el concepte de poder públic
s’ha estès fins a englobar noves formes d’externalització de serveis, per
exemple en l’àmbit de la salut. Després d’exposar les diverses teories sobre
la qüestió, va concloure que el fet que organitzacions privades facin funcions
públiques no ha de suposar un perjudici per als drets fonamentals, entre els
quals hi ha la protecció de dades personals. Caldrà, doncs, valorar les con-
seqüències de l’exercici del poder i la naturalesa dels interessos i els drets
afectats, més enllà de les consideracions formals respecte de la font de la
qual emana el poder. També va exposar que als estats federals o en altres
països amb distribucions competencials complexes, com ara Espanya, les
autoritats de protecció de dades es relacionen amb diferents nivells d’auto-
ritats públiques. En aquest sentit, va detallar l’àmbit sobre el qual l’Agència
exerceix la seva autoritat de control i inspecció, i va destacar com a priori-
tari l’esforç de col·laboració entre les autoritats de protecció de dades en
aquests països, en què va posar com a exemple les reunions generals i sec-
torials dutes a terme per les diverses agències de protecció de dades a
Espanya.

Altres membres del personal de l’Agència van participar en la taula que va
analitzar les iniciatives concretes per millorar la comunicació entre les auto-
ritats de protecció de dades i els ciutadans, i van exposar les accions dutes
a terme des de l’Agència amb relació, per exemple, al servei d’atenció al
públic, la resolució de consultes que formulen els ciutadans o la difusió de la
protecció de dades personals a través del web, i de conferències o semina-
ris organitzats per l’Agència, o en els quals aquesta participa d’una altra
manera.
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Conferència d’autoritats europees de protecció de dades (Budapest, 
24 i 25 d’abril de 2006)

Un any més, la reunió d’autoritats de control de protecció de dades europees
va tenir per objecte analitzar i debatre alguns temes d’actualitat especialment
preocupants pel que fa a la preservació del dret a la protecció de dades per-
sonals. Aquesta vegada els àmbits que es van tractar perquè es va con-
siderar que actualment suposaven nous reptes per a la preservació de la
protecció de dades personals van ser la utilització de sistemes de geoloca-
lització (RFID), els sistemes de denúncies d’irregularitats en la lluita contra la
corrupció i els delictes financers i bancaris (whistleblowing), el paper de la
protecció de dades personals en les recerques històriques i científiques, i la
creació de bases de dades i targetes d’identificació en l’àmbit de la salut,
amb una referència també a les particularitats de les dades genètiques.

En concloure la conferència es va adoptar una declaració sobre l’intercanvi
transfronterer d’informació i la compartició d’informació de dades incloses en
fitxers nacionals amb subjecció al principi de disponibilitat que estableix el
programa de l’Haia en el marc de cooperació entre autoritats policials i judi-
cials en l’àmbit europeu. Es recorda als estats membres que aquests inter-
canvis de dades personals s’han de fer si hi ha normes de protecció de
dades personals que garanteixin un estàndard de protecció harmonitzat i alt
en l’àmbit europeu i a tots els estats participants. És una continuació del que
ja es va indicar a la declaració de l’anterior conferència europea d’autoritats
de control de protecció de dades, a Cracòvia, en la qual es va destacar que
els instruments jurídics de protecció a la Unió Europea sobre protecció de
dades personals eren massa generals per oferir una protecció eficaç. Així,
es conclou que els recents acords adoptats sobre el Sistema d’Informació de
Visats (VIS), el Sistema d’Informació Schengen II (SIS II) o la interoperabilitat
entre bases de dades europees en els àmbits de la justícia i els afers interns
necessitarien adoptar disposicions de protecció de dades personals perti-
nents en aquest camp. Per això s’insta els parlaments i els governs perquè
s’adoptin les mesures adients en aquest àmbit, concretament en la proposta
de la Comissió Europea per una decisió marc del Consell sobre protecció de
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dades personals tractades en el marc de la cooperació policial i judicial en
matèria penal.

Conferència sobre seguretat pública i protecció de dades personals
(Varsòvia, 11 i 12 de maig de 2006)

La conferència, inaugurada per la Sra. Ewa Kulesza, responsable de l’auto-
ritat de Protecció de Dades polonesa, va plantejar el debat existent entre la
seguretat i la privadesa en el context actual. Entre altres ponents, el
Supervisor Europeu de Protecció de Dades va apuntar la necessitat que les
mesures utilitzades per a la seguretat pública, cada vegada més habituals,
se cenyeixin a unes finalitats clares, a una efectivitat provada i a un examen
basat en el principi de proporcionalitat.

La conferència es va desenvolupar en diverses sessions, en les quals es va
debatre, entre altres, sobre la protecció de dades personals en el marc de
l’Àrea de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Unió Europea. En aquest sentit,
es va examinar el marc legal actual sobre protecció de dades personals a la
Unió Europea, tenint en compte que en el marc del tercer pilar comunitari
encara no hi ha una norma de referència, com ara la Directiva comunitària
del 1995 per a la protecció de dades personals en el marc del primer pilar.
També es va fer esment de l’estat de desenvolupament dels sistemes d’in-
formació existents a la Unió Europea, com ara el Sistema d’Informació
Schengen de segona generació (SIS II) o el Sistema d’Informació de Visats
(VIS). Diversos ponents van destacar la necessitat d’establir un marc norma-
tiu de protecció de dades personals clar i harmònic a escala europea.

En aquest context es va prestar atenció al tractament de les dades espe-
cialment sensibles per les forces i cossos de seguretat i, en particular, a l’e-
volució actual de les bases de dades de perfils d’ADN, cada vegada més
estesos als diversos països europeus, amb finalitats d’investigació policial. En
aquest sentit, es va constatar l’impacte que poden tenir les noves tecnolo-
gies de la informació en el tractament de les dades personals.
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Finalment, es van examinar altres temes, com ara les limitacions existents pel
que fa a la privadesa i la seguretat pública en el context de les obligacions
del sector bancari en el marc de la lluita contra els delictes financers, i també
les obligacions que tenen els proveïdors de serveis de telecomunicacions res-
pecte del tractament i la conservació de les dades personals dels consumi-
dors, i l’impacte que aquest tractament pot tenir en la protecció de dades. En
definitiva, es va valorar, a través d’aquests exemples sectorials, que la nova
«societat de la vigilància» també afecta de manera directa el sector privat.

28a Conferència Internacional de Comissaris de Protecció de Dades 
i Privadesa (Londres, 2 i 3 de novembre de 2006)

Enguany el programa de la Conferència Internacional de Comissaris de
Protecció de Dades i Privadesa s’ha centrat en el lema «Una societat vigi-
lada?». El Sr. Richard Thomas, comissari britànic d’Informació, va destacar
que la nostra societat es troba davant el dilema d’augmentar la seguretat i,
per tant, els sistemes de vigilància per lluitar contra la creixent amenaça del
terrorisme en detriment, sovint, del respecte per la intimitat i la privadesa dels
ciutadans i de la protecció de les seves dades personals. Per debatre sobre
aquest tema principal es va presentar l’Informe sobre la societat de la vigi-
lància, elaborat per la Xarxa d’Estudis sobre Vigilància, que va servir com a
document de treball per a la conferència. Diversos ponents van alertar sobre
la possibilitat que la creixent vigilància dels estats porti a estigmatitzar els ciu-
tadans, a crear perfils a partir de l’ordenació d’informació recopilada sobre
salut, religió, ideologia, comportament; és a dir, a crear «personalitats digi-
tals» sobre les quals els ciutadans no tindran una percepció clara ni la pos-
sibilitat d’exercir cap control a través d’un dret d’habeas corpus digital. 

En sessió tancada, a la qual assisteixen només les autoritats de control acre-
ditades, es va consensuar el text d’un comunicat en el qual es va constatar
que la societat vigilada és una realitat que comprèn la classificació i la cerca
d’informació personal, incloent-hi la monitorització de telèfons, de l’ús
d’Internet i de l’activitat al lloc de treball, entre altres. Tot i que l’ús de les noves
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tecnologies pot portar beneficis, aplicat a activitats de vigilància excessiva i
incontrolada pot suposar riscos que van més enllà de l’afectació de la priva-
desa o la protecció de dades personals, i pot arribar a afectar també la resta
de drets fonamentals, ja que es podria afavorir un clima de sospita genera-
litzada i de manca de confiança. Cal adoptar l’ús sistemàtic d’avaluacions
d’impacte no tan sols sobre la privadesa, sinó també sobre altres drets i valors
democràtics, i no donar per feta la confiança ciutadana en les infraestructu-
res de la societat vigilada.

Es va concloure que les autoritats de protecció de dades tenen un paper
indispensable per desenvolupar, ja que sovint aquest tractament de la infor-
mació és invisible per als ciutadans, i la protecció de la privadesa i de les
dades personals és vital per a tota la societat democràtica, al mateix nivell
que la llibertat de premsa o la llibertat de circulació, i es van considerar dife-
rents estratègies per millorar la tasca duta a terme fins ara per les autoritats
de protecció de dades.

XIV Case Handling Workshop (Atenes, 13 i 14 de novembre de 2006)

El segon Case Handling Workshop de l’any 2006 el va organitzar l’autoritat
hel·lènica de Protecció de Dades a Atenes i va ser inaugurat pel seu presi-
dent, el Sr. Dimitros Gourgourakis. El debat es va centrar en temes com ara
el govern electrònic, la videovigilància, la protecció de dades personals en
l’entorn financer i la protecció de les dades dels menors. 

Pel que fa als projectes d’administració electrònica i govern electrònic, es van
exposar supòsits pràctics que s’han implantat a diferents països, com ara els
tiquets electrònics per utilitzar els serveis públics de transport a ciutats fran-
ceses i italianes, i les seves repercussions des de la perspectiva de la pro-
tecció de les dades personals. Es posa de manifest la rellevància que tenen
els identificadors dels ciutadans per a tots els serveis electrònics que els rela-
cionen amb les administracions i si el model utilitzat per implantar aquests
serveis és centralitzat o descentralitzat, així com el termini de conservació de
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la informació relativa als ciutadans. Els models que garanteixen millor els
drets de les persones són els models descentralitzats, que utilitzen diversos
identificadors i permeten incloure o excloure una informació determinada sota
el criteri de la persona afectada, però són alhora models complexos i cars
que presenten una gestió difícil. 

També va ser objecte d’anàlisi, en el tema de les relacions entre els ciutadans
i les administracions, la forma de comunicar i d’adreçar-se personalment als
ciutadans que les administracions utilitzen per comunicar serveis o actua-
cions, i la necessitat de considerar les comunicacions personalitzades com
un mecanisme subsidiari quan no es disposa d’altres maneres menys intru-
sives per adreçar-se a la ciutadania, sempre que la finalitat de la comunica-
ció sigui legítima d’acord amb la normativa aplicable. 

Diversos exemples de videovigilància van ser objecte d’exposició i debat:
casos com ara la videovigilància a les comunitats de propietaris, a les llars
d’infants, als edificis públics i als hospitals o centres psiquiàtrics. 

Pel que fa a la protecció de les dades personals dels menors, es van expo-
sar casos sobre l’accés dels pares a les dades dels menors, en particular
casos que podien afectar l’accés a la informació sensible dels anomenats
menors majors. En aquest àmbit es posa de manifest la rellevància que té
l’entorn social i cultural en l’anàlisi i la valoració de l’accés dels pares a dades
de salut que es refereixen a la vida sexual del menor o a alguna altra infor-
mació de naturalesa sensible. 

Alguns representants de les diferents autoritats europees van exposar la
forma interna i l’estructura organitzativa de les mateixes autoritats i les refor-
mes que algunes desenvolupen. En concret, es valora positivament l’estruc-
tura interna de les autoritats basada en l’especialització en funció dels dife-
rents àmbits materials sobre els quals es projecta la protecció de les dades
personals i integrada per equips multidisciplinaris a fi d’avaluar els casos des
dels múltiples vessants competencials de les autoritats: divulgació, inspec-
ció, registres i informes i opinió. 
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Es va concloure amb un sumari de la Conferència Internacional de
Protecció de Dades celebrada a Londres i amb el recordatori de la cele-
bració del Dia Europeu de Protecció de Dades, establert per primer cop per
al 28 de gener a fi de commemorar els vint-i-cinc anys des de l’aprovació
de la Convenció europea per a la protecció de les persones pel que fa al
tractament automatitzat de dades de caràcter personal, al si del Consell
d’Europa. 

3.7.3. Participació en jornades, congressos i seminaris

Participació en jornades i seminaris sobre dades personals i salut

Durant l’any 2006 l’Agència va participar en diverses jornades, seminaris i
conferències organitzades al voltant de la protecció de les dades personals
relatives a la salut de les persones.

Aquest àmbit, que presenta notables particularitats a causa de la sensibili-
tat de la informació objecte de tractament i de la pluralitat d’usuaris i de per-
sones afectades que hi intervenen, s’ha analitzat des de diferents enfoca-
ments. En termes generals, sempre són objecte d’exposició les
característiques de les dades de salut com a dades sensibles, els diferents
drets fonamentals afectats quan es tracta d’informació relativa a la salut de
les persones i els requisits especials que imposa la normativa aplicable pel
que fa al tractament pels professionals sanitaris o terceres parts. Cal dife-
renciar, en tot cas, el tractament de les dades de salut al si del procés assis-
tencial sanitari per tots els agents que intervenen en les diferents fases, ja
siguin professionals sanitaris o gestors i altres professionals que per raó de
les seves funcions accedeixen a la informació vinculada a un tractament
mèdic, del tractament per altres professionals que tracten informació relativa
a la salut de les persones fora de l’àmbit dels serveis sanitaris, com ara la
recerca o altres usos secundaris. 
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Màster per a la gestió de la informació sanitària (13 de març de 2006)

La confidencialitat de la informació, l’enumeració dels drets de les perso-
nes afectades i les mesures de seguretat aplicables tenint en compte la
confluència, en aquest àmbit, de la normativa de protecció de dades per-
sonals i de la normativa sectorial sanitària, han estat objecte d’anàlisi a les
ponències presentades al Màster per a la gestió de la informació sanitària
(MHIM), de la Universitat Erasmus de Rotterdam en col·laboració amb
l’Hospital Clínic de Barcelona, i a la VIII Jornada de la Societat Catalana de
Qualitat Assistencial sobre Intimitat i Confidencialitat, organitzada per
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i la Societat Catalana de Qualitat
Assistencial. 

Jornades de Protecció de Dades i Sector Sanitari (27 i 28 de febrer, 
i 1 de març de 2006)

Les especificitats, dins del conjunt de les dades de salut, de les dades genè-
tiques van ser objecte d’anàlisi al si de les Jornades de Protecció de Dades
i Sector Sanitari, organitzades per l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral,
vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, i a la Jornada sobre
Farmacogenètica i Recerca en Mostres Biològiques, organitzada conjunta-
ment per la Corporació Sanitària del Parc Taulí i el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya. En aquest àmbit també ha estat objecte d’estudi
la informació continguda en mostres biològiques i, especialment, les neces-
sitats del col·lectiu investigador a l’hora de tractar informació sanitària i genè-
tica amb finalitats de recerca. Concretament, s’ha participat en una sessió
informativa organitzada per la Facultat de Psicologia de la Universitat de
Barcelona i en les Jornades sobre Investigació en Mostres Biològiques orga-
nitzades per la Fundació Roche, el Departament de Salut i l’Hospital Clínic
de Barcelona. 
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Seminari internacional «Una nova Europa oberta» (15 de setembre 
de 2006)

D’altra banda, l’Agència va participar en el seminari internacional «Una nova
Europa oberta», organitzat per l’Institut Europeu d’Administració Pública -
Centre Europeu de les Regions, en el qual va presentar el model espanyol i
català de protecció de dades personals i de regulació del dret d’accés a la
documentació del sector públic, amb l’exposició de la legislació que regula
els dos drets amb les seves diferències i la tutela que els correspon tenint en
compte les peculiaritats existents en l’àmbit de la informació sanitària i
mediambiental. 

Bioètica i qualitat de vida en l’entorn professional de l’òptic optometrista 
(28 de novembre de 2006)

L’Agència també va participar en la divulgació de qüestions relacionades
amb el dret a la protecció de dades personals, dins l’àmbit de la salut, amb
la participació en l’assignatura Bioètica i qualitat de vida en l’entorn profes-
sional de l’òptic optometrista, organitzada per l’Escola Universitària d’Òptica
i Optometria de Terrassa.

Jornada Protecció de Menors i Internet (25 de maig de 2006)

Específicament amb relació a la protecció dels drets dels menors des de la
perspectiva de la protecció de dades de caràcter personal, es va participar
en la jornada Protecció de Menors i Internet, organitzada per l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona en col·laboració amb l’IQUA (Agència de Qualitat
d’Internet), i es va debatre sobre els diversos aspectes jurídics de la pro-
tecció del menor a Internet, així com sobre la sensibilització i la prevenció
que es requereix en aquesta matèria per evitar que el menor pugui ser víc-
tima de diversos delictes, un treball que implica i afecta des de les persones
que operen a través de la xarxa fins als cossos policials, les administracions
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públiques i el sector de l’ensenyament. L’Agència també ha col·laborat en un
grup de treball, creat per l’Institut de Dret Públic (Universitat de Barcelona),
amb la finalitat d’estudiar diversos aspectes relacionats amb la protecció dels
drets dels menors d’edat a l’àrea del Sistema d’Informació de Schengen, en
què ha valorat, entre altres qüestions, la seva repercussió en el tractament
de les dades personals.

Participació en jornades sobre mesures de seguretat i protecció 
de dades

Jornada de la Societat Espanyola d’Informàtica de la Salut (SEIS). III Fòrum
sobre Protecció de Dades de Salut: «La confidencialitat en la història 
de salut» (17 i 18 de maig de 2006)

La Societat Espanyola d’Informàtica de la Salut, conscient de la importància
de les dades de salut dels ciutadans i la seguretat, ha promogut la celebra-
ció de fòrums sobre protecció de dades de salut en col·laboració amb les
agències de protecció de dades.

Aquest esdeveniment es va organitzar conjuntament entre l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya i el Fòrum Català d’Informació i Salut.

L’objectiu era, a través d’un profund debat sobre la normativa vigent i la praxi
quotidiana, poder tractar i debatre els diversos aspectes relacionats amb el
títol: normatius, ètics, organitzatius, tecnològics i operatius.

El fòrum es va estructurar en una sessió d’obertura i cinc taules rodones.

L’obertura va anar a càrrec del director de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades, José Luis Piñar, i hi va intervenir la directora de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, Esther Mitjans.
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En la primera taula rodona, Reglamentació sobre mesures de seguretat en la
història de salut, es va analitzar la legislació espanyola sobre dades i infor-
mació de salut.

En la segona, amb el títol Solucions tecnològiques per a la confidencialitat de
la història de salut, es van presentar algunes de les solucions tecnològiques
disponibles per garantir que en el tractament de les dades de les històries
de salut es conservin els principis d’autenticitat, confidencialitat i integritat
requerits.

En la tercera taula, Privadesa i gestió de la història clínica de salut: expe-
riències reals, es va presentar una mostra significativa de realitzacions pràc-
tiques, des de la perspectiva de la protecció de dades personals, sistemes
d’informació que recullen la història de salut com un conjunt integrat de dades
que han de tractar múltiples professionals pertanyents a organitzacions dife-
rents.

En la quarta taula, amb el títol Organització i mecanismes de seguretat en la
història de salut, es va destacar la importància que tenen, per garantir la pro-
tecció de dades personals en els sistemes d’informació, les mesures orga-
nitzatives i tècniques, i la implicació de tots els professionals que intervenen
en l’àmbit de la salut.

En la cinquena taula, La seguretat en els accessos a la història de salut, es
va posar de manifest que la seguretat de la informació passa per garantir la
identificació i l’autentificació dels usuaris i el control dels accessos. Es va
plantejar la problemàtica dels accessos per garantir la identificació tant dels
ciutadans com dels professionals.

Per acabar l’esdeveniment, va participar en l’acte de cloenda, entre altres,
la directora de l’Agència, Esther Mitjans, que va exposar les seves conclu-
sions.
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Tractament de dades de caràcter personal per a finalitats policials, Escola
de Policia de Catalunya (20 d’octubre de 2006)

En el marc d’una actuació formativa de l’Escola de Policia de Catalunya,
orientada a la formació d’agents en l’àmbit de la investigació de delictes rela-
cionats amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció, s’hi va incloure una sessió dedicada a analitzar quin impacte té la nor-
mativa en matèria de protecció de dades personals en la recollida i el
tractament d’informació amb valor policial i que implica l’ús de dades perso-
nals, especialment en afers relacionats amb la investigació i la comissió de
delictes a Internet.

Excel·lències en l’Administració corporativa, taula rodona en el marc 
de l’Storage Security Forum (26 d’octubre de 2006)

Aquest esdeveniment aplega anualment experts, empreses i solucions al vol-
tant de la problemàtica de l’emmagatzemament d’informació i els riscos deri-
vats de la necessitat d’arxivar, conservar i recuperar les dades que gestio-
nen les aplicacions informàtiques i els sistemes d’informació. En la taula
rodona en la qual va participar l’Agència Catalana de Protecció de Dades es
va tractar la qüestió de com les organitzacions han d’abordar el govern de
les tecnologies de la informació.

Setmana de la Ciència a Dret. Cicle de Taules Rodones. Tecnologies 
i Reptes d’Internet: La protecció de dades a Catalunya (13 de novembre
de 2006)

Anualment l’Institut de Dret i Tecnologia (IDT) de la Facultat de Dret de la
Universitat Autònoma de Barcelona organitza la Setmana de la Ciència a Dret.
Cicle de Taules Rodones. Tecnologies i Reptes d’Internet a Bellaterra, que té
com a objectiu analitzar quin impacte tenen les tecnologies de la informació
i la comunicació en l’àmbit jurídic. Es tracta d’un esdeveniment orientat
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fonamentalment a estudiants i investigadors, i l’Agència Catalana de
Protecció de Dades hi va participar en una taula en la qual es va analitzar
l’estat de la protecció de dades personals a Catalunya.

»e-Confiança: els reptes del DNI electrònic i el nou reglament de la LOPD»,
organitzada per l’FBD (Fundació Barcelona Digital) (13 de desembre 
de 2006)

La Fundació Barcelona Digital i Landwell van organitzar conjuntament una jor-
nada per tractar dos temes d’actualitat, situats entre el món jurídic i el tec-
nològic, amb el títol «e- Confiança: els reptes del DNI electrònic i el nou regla-
ment de la LOPD». Diferents experts van tractar qüestions vinculades a la
posada en marxa del DNI electrònic i els aspectes més rellevants del des-
envolupament reglamentari de la LOPD. En aquesta segona taula va partici-
par l’Agència Catalana de Protecció de Dades per parlar especialment de les
mesures de seguretat que el reglament podia preveure, especialment pel que
fa als tractaments no automatitzats de dades personals.

Seminari sobre protecció de dades personals en despatxos
professionals (14 i 16 de febrer de 2006)

Seminari organitzat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya que tenia com
a objectiu oferir una visió de com afecta la LOPD els despatxos professionals
i com s’han de prendre les mesures adequades per respectar-la, així com ofe-
rir una formació basada en el coneixement de l’àmbit normatiu i jurispruden-
cial i de les garanties relatives a la seguretat informàtica que s’han d’aplicar
en el tractament de dades personals.

Va participar en aquest seminari la directora de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, que va fer una referència especial als condicionants de
la normativa de protecció de dades personals.
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I Congrés Europeu de Protecció de Dades (29, 30 i 31 de març de 2006)

Aquest congrés es va celebrar a Madrid i va ser organitzat per l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades conjuntament amb la Fundació BBVA i el
Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació d’Espanya.

L’objectiu del congrés era posar en comú el coneixement i l’esforç de totes
les institucions implicades en la protecció de dades en matèries com ara l’ac-
tivitat econòmica, la lluita contra el terrorisme i la delinqüència organitzada,
la lluita contra el frau i la transparència administrativa.

L’acte inaugural va ser presidit pel ministre de Justícia, Sr. Juan Fernando
López Aguilar. Seguidament, Stefano Rodotá, catedràtic de dret privat i exga-
rant de la Protecció de Dades Personals a Itàlia, va inaugurar la conferència
parlant dels nous reptes plantejats per a la privadesa per la utilització i el trac-
tament de les dades personals relatives al cos humà, i va abordar qüestions
com ara la biometria, la nanotecnologia i la implantació de xips electrònics a
les persones.

L’esdeveniment va aplegar els màxims representants de les autoritats euro-
pees de protecció de dades, experts en la matèria i diferents personalitats
de l’àmbit polític, institucional i empresarial, tant espanyol com internacional. 

Els trets principals que es van tractar van ser els següents:

— La posició i el significat de la Directiva de protecció de dades.
— La protecció de dades personals al sector privat i l’activitat econòmica.
— La protecció de dades personals i la seguretat, les noves formes de coo-

peració en matèria penal de la Unió Europea, la lluita contra el terrorisme
i la delinqüència organitzada, la lluita contra el frau.

— La protecció de dades personals i la transparència, nous desenvolupa-
ments en telecomunicacions i privadesa.

Amb relació a aquest darrer punt, la protecció de dades personals i la trans-
parència, la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades va
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participar en una ponència en la qual també es va referir a l’adequació de dife-
rents legislacions de protecció de dades personals a la Directiva 95/46/CE.

Jornada sobre l’Aplicació de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD) a les Administracions Locals Catalanes (4 de maig 
de 2006)

Amb l’objectiu de presentar la guia Protecció de dades per als ens locals,
Localret i l’Agència Catalana de Protecció de Dades van organitzar conjun-
tament una jornada en la qual es van proposar una sèrie d’actuacions dels
governs locals pel que fa al compliment de la LOPD per tal de millorar l’efi-
ciència de les activitats de les entitats locals respecte de l’adequació a la nor-
mativa de protecció de dades personals.

Els temes tractats a les diferents ponències van ser, entre altres, els següents:

— Descripció general de la LOPD: objectius, implicacions i instruments per
aplicar-la.

— Aplicació de la LOPD a l’Administració local.
— Casos de l’aplicació de la LOPD a l’Administració local.

Participació en el curs El Reglament de desenvolupament de la Llei
orgànica de protecció de dades (del 24 al 28 de juliol de 2006)

El curs El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció
de dades va tenir lloc a San Lorenzo del Escorial (Madrid), organitzat per la
Fundació General de la Universitat Complutense de Madrid.

La direcció d’aquest curs va ser assumida pel director de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades, José Luis Piñar.

L’objecte del curs era analitzar les millores introduïdes, els aclariments i els
desenvolupaments recollits en el nou reglament, ja que al desembre del 2005
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l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en coordinació amb el Ministeri
de Justícia, va acabar un avantprojecte de desenvolupament reglamentari de
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.

Els membres participants, entre els quals hi havia la directora de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, van exposar la seva opinió
sobre el Reglament i van analitzar les aportacions principals que fa per com-
prendre i complir millor la normativa de protecció de dades personals.

II Congrés Internet, Dret i Política: Anàlisi i Prospectiva (8 i 9 de maig 
de 2006)

El II Congrés Internet, Dret i Política, impulsat i organitzat pels Estudis de Dret
i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, volia oferir una pla-
taforma de reflexió i anàlisi sobre les transformacions que tenen lloc en els
àmbits legislatius i de l’Administració pública a l’era tecnològica i de la socie-
tat de la informació.

Els temes que es van abordar cobrien un important ventall de les qüestions
obertes en els camps de la reforma del govern d’Internet, l’administració elec-
trònica a l’àrea de justícia, la tutela penal de les transaccions electròniques,
la conservació de les dades de trànsit en les comunicacions electròniques,
la responsabilitat de l’Administració pel que fa a la informació a Internet i els
webs i els partits polítics.

3.7.4. Participació en comitès, grups de treball i equips de suport

Sessions informatives per al personal del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (2 de maig de 2006)

L’Agència va col·laborar en l’organització d’unes jornades de divulgació de
la normativa de protecció de dades personals amb la realització de sessions

Memòria d’actuacions

156

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



informatives per als treballadors i les treballadores del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Consell Assessor de la Història Clínica Compartida a Catalunya,
Departament de Salut (24 de maig i 28 de setembre de 2006)

El Consell Assessor es crea per donar suport d’alt nivell al projecte Historia
Clínica Compartida i aglutina tots els agents implicats en l’execució del pro-
jecte: centres assistencials, Administració, òrgans tècnics, professionals de
la salut, usuaris de la salut, etc. 

Grup Tècnic de Seguretat del projecte Història Clínica Compartida a
Catalunya, Departament de Salut (29 de juny i 14 de setembre de 2006) 

Aquest grup s’estableix amb la finalitat de treballar per identificar els elements
bàsics relacionats amb les mesures de seguretat necessàries per posar en
marxa i implantar la Historia Clínica Compartida. 

Comitè del programa de l’Internet Global Congress IGC2006 
(17 de febrer de 2006)

Responsables del bloc 5: Seguretat Tecnològica i Confiança, Fundació
Barcelona Digital. 

Associació de Tècnics d’Informàtica (21 de febrer, 8 i 22 de març, 
18 de maig i 1 de juny de 2006)

Participació en el comitè del programa dels actes del 40è aniversari de l’ATI
(Associació de Tècnics d’Informàtica. 
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Grup de treball per a la qualificació professional de seguretat
informàtica, família professional d’informàtica i comunicacions, Institut
Català de Qualificacions Professionals de Catalunya” (ICQP) (11 i 23 
de febrer de 2006)

L’ICQP és l’òrgan del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
encarregat de definir un sistema integrat de qualificacions i formació profes-
sional a Catalunya que faciliti la promoció professional de les persones tre-
balladores, que doni coherència a les diferents ofertes formatives que hi ha
actualment (reglada, ocupacional i contínua) i que ajudi a aconseguir un
encaix millor entre la demanda de mà d’obra qualificada i l’oferta de perso-
nal competent.

L’eina bàsica utilitzada per dur a terme aquesta tasca es l’elaboració d’un
catàleg de qualificacions professionals, juntament amb el Catàleg de forma-
ció modular associada, i els procediments d’acreditació i reconeixement de
les qualificacions dels professionals.

El grup de treball en el qual per segon any consecutiu ha participat l’Agència
Catalana de Protecció de Dades és el de la família professional d’informàtica
i comunicacions (IFC), específicament en la qualificació professional de segu-
retat informàtica.

International Working Group on Data Protection in Telecommunications
(4, 5, 6 i 7 d’abril, i 5 i 6 de setembre de 2006)

L’International Working Group on Data Protection in Telecommunications
(IWGDPT), liderat pel land de Berlín i assessor pel que fa a qüestions rela-
cionades amb noves tecnologies i protecció de dades personals del grup de
l’article 29 de la Directiva europea, té ja una llarga tradició de jornades de
treball. Durant el 2006 se’n van fer la 39a edició a Washington DC (Estats
Units), els dies 4, 5, 6 i 7 d’abril de 2006, i la 40a, a Berlín (Alemanya), els
dies 5 i 6 de setembre de 2006, a les quals va assistir personal tècnic de
l’Agència.
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Sistema d’Informació d’Intercanvi Registral (SIDIR) (13 de juliol de 2006)

Si bé el grup de treball del Sistema d’Informació d’Intercanvi Registral (SIDIR)
es va iniciar com un grup de cooperació entre les agències autonòmiques i
l’Agència Espanyola per estandarditzar els intercanvis d’informació entre els
registres de protecció de dades, a la reunió del 13 de juliol de 2006, que es
va fer a la seu de l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de
Madrid, es va ampliar a altres àrees de cooperació, com ara les àrees jurídi-
ques i d’inspecció, així com a les secretaries generals, de manera similar a
la reunió que va tenir lloc a la seu de l’Agència Basca de Protecció de Dades
a Vitòria, al desembre del 2005.

La jornada es va estructurar de la manera següent:

— Acollida i presentació de la jornada.
— Treball per grups: grup de directors, grup SIDIR i Grup d’Inspecció i

Tutela.
— Conclusions.
— III Trobada (Montreal - Vitòria - Madrid) entre agències autonòmiques.

Els temes principals que es van tractar a la jornada van ser els següents:

— Projecte de desenvolupament reglamentari de la Llei orgànica de protec-
ció de dades.

— Cooperació institucional i coordinació entre les agències.

Consell Consultiu de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(12 de juliol i 28 de desembre de 2006)

Al llarg de l’any 2006 es van celebrar dues sessions del Consell Consultiu que
van tenir lloc a la seu de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A la primera sessió, el 12 de juliol de 2006, es van llegir les actes de les reu-
nions del Consell Consultiu celebrades el 14 de juliol i el 19 de desembre de
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2005, i la presentació de l’informe del director de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades sobre les activitats de l’organisme.

Durant la sessió del 28 de desembre es va constituir el nou Consell Consultiu
de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, es van llegir i es van apro-
var les actes pendents, es van lliurar els premis de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades i es va presentar l’informe preceptiu de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.

3.8. La gestió interna dels recursos

3.8.1. Recursos humans

Els canvis que hi ha hagut al llarg del 2006 en l’àmbit dels recursos humans
s’han encaminat a donar resposta a les noves necessitats organitzatives i fun-
cionals de l’Agència. En aquest sentit, la Direcció General de la Funció
Pública ha aprovat quatre expedients de modificació de la relació de llocs de
treball adscrits a l’Agència, dos dels quals corresponen a personal funcionari
i els altres dos a personal laboral. El resultat ha estat la modificació de cinc
llocs del grup A i un del grup C, la supressió de dos llocs del grup C i l’alta
d’un lloc del grup C i un del grup D; d’aquests llocs, tres corresponen a per-
sonal laboral i set a personal funcionari.

D’altra banda, l’Agència ha gestionat els recursos humans amb l’objectiu de
cobrir progressivament els llocs vacants, per tal de garantir que l’increment
de les funcions permeti mantenir el grau d’eficàcia i de qualitat en el desen-
volupament de les tasques que l’Agència té encomanades. Concretament, al
llarg de l’any hi ha hagut cinc noves incorporacions, amb les quals s’han
cobert dos llocs d’inspector/a, un lloc d’auditor/a tècnic/a, un de tècnic/a
superior i un de suport administratiu, que, amb la resta de la plantilla, formen
una estructura de personal preparada i formada per desenvolupar les tas-
ques de l’Agència en els àmbits jurídic, tècnic i de gestió.
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En el transcurs del 2006, el conjunt del personal de l’Agència ha rebut 310
hores de formació en gestió pública i procediment administratiu, 565 hores
de formació especialitzada en matèria de protecció de dades personals i
seguretat de la informació, i 18 hores d’activitats formatives sobre aspectes
jurídics.

3.8.2. Coordinació tecnològica i serveis informàtics

En el pla de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per al
2006, les actuacions de caràcter horitzontal s’han reduït considerablement
respecte d’anys anteriors i han quedat centrades, quasi exclusivament, en
temes vinculats a la seguretat i la disponibilitat dels sistemes, de manera que
es planteja més aviat l’execució de projectes orientats a donar resposta a
necessitats específiques de les diferents àrees de l’Agència. La relació d’a-
quests projectes de les TIC és la següent:

— Posada en marxa dels serveis extranet de l’Agència per a l’ús d’entorns
de treball en grup, com ara el del Consell Assessor de Protecció de Dades
de Catalunya, de manera que permeti tant la comunicació com la distri-
bució i l’intercanvi de documentació entre els membres del Consell
Assessor.

— Posada en marxa del nou portal de l’Agència a Internet, que incorpora una
eina de gestió de continguts per facilitar i agilitar la publicació d’informa-
ció, juntament amb un disseny i una estructura nous (http://www.apd.cat).

— Implantació d’una nova eina per declarar fitxers al Registre de Protecció
de Dades de Catalunya, així com d’una aplicació de notificació simplifi-
cada de fitxers vinculada a l’eaCat (plataforma de servei orientada a faci-
litar la comunicació entre les administracions catalanes).

— Disseny funcional i adquisició de les infraestructures tècniques per al
suport de l’aplicació a les funcions de l’Àrea d’Inspecció de l’Agència i
per a l’execució i el seguiment dels programes d’auditoria i control d’ofici.

— Adquisició de les infraestructures tècniques per disposar de sistemes de
contingència i recuperació en cas de desastres de l’Agència, així com
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implantació pilot de les mesures de seguretat d’accés físic i lògic als
recursos de l’Agència basades en targetes intel·ligents i certificats digi-
tals.

— Adquisició i implantació d’un sistema de videoconferència.
— Manteniment evolutiu i correctiu del sistema d’informació del Registre de

Protecció de Dades de Catalunya.
— Manteniment evolutiu i correctiu de les infraestructures ofimàtiques i de

serveis d’aplicació de l’Agència.

3.8.3. Gestió economicoadministrativa

En compliment del que preveu l’article 11.2 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril,
«l’Agència ha d’elaborar i aprovar anualment el seu avantprojecte de pres-
supost, que ha de ser tramès al Govern per integrar-lo, en una secció espe-
cífica, en els pressupostos de la Generalitat».

D’acord amb aquest procediment, el pressupost de l’Agència va ser aprovat
per la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2006 i va quedar integrat en la secció específica 07.

En la taula següent es detallen les dotacions pressupostàries aprovades i les
variacions de crèdit necessàries per complir els objectius de gestió marcats,
així com el grau d’execució assolit.

PRESSUPOST DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2005

CAPÍTOL PRESSUPOSTAT VARIACIONS DE CRÈDIT PRESSUPOST FINAL IMPORT EXECUTAT % EXECUTAT

Capítol I 1.310.542,04 1.310.542,04 1.162.172,75 88.68
Capítol II 1.179.331,00 146.000,00 1.325.331,00 1.111.407,64 83.86
Capítol IV 2.000,00 54.000,00 56.000,00 24.375,00 43.53
Capítol VI 570.105,00 –200.000,00 370.105,00 319.517,36 86.33
Total 3.061.978,04 3.061.978,04 2.617.472,75 85.48

Imports expressats en euros.
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D’acord amb el que preveu l’article 51 de la Llei 20/2005, de 29 de desem-
bre, de pressupostos de la Generalitat per al 2006, en què s’estableix que la
directora de l’Agència pot acordar transferències de crèdit entre conceptes
de les seccions corresponents, amb les limitacions que estableix l’article 5.1
de la mateixa Llei i amb l’obligació de comunicar-ho al Departament
d’Economia i Finances, s’han fet dues modificacions pressupostàries que han
servit per ajustar les consignacions del pressupost als objectius de gestió de
l’Agència, sense que això hagi implicat un increment global del pressupost
inicial aprovat.

El primer expedient de transferència de crèdit es va fer entres els capítols II
i IV amb l’objectiu de disposar dels crèdits necessaris per dotar econòmica-
ment el programa de convocatòria de vuit beques de col·laboració i recerca
en matèria de protecció de dades de caràcter personal per la Resolució de
4 d’abril de 2006, de la directora de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4620,
de 25 d’abril de 2006.

El segon expedient de transferència de crèdit es va fer entre els capítols VI i
II, amb la finalitat d’equilibrar la despesa en inversió i la despesa corrent de
l’Agència, especialment amb relació al disseny, el desenvolupament i el man-
teniment dels sistemes informàtics. En efecte, des que l’Agència va comen-
çar l’activitat l’any 2003 ja s’han fet la major part de les inversions en siste-
mes informàtics de gestió. Però ara, en la situació actual ha augmentat la
despesa corrent en manteniment d’aquests sistemes. Per això, i d’acord amb
les recomanacions de l’informe d’intervenció del primer semestre del 2006,
ha estat necessari reequilibrar la despesa per mitjà d’aquest segon expedient
de transferència.

D’altra banda, amb relació a les propostes de despesa i contractes tramitats,
en l’article 11.4 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, s’estableix que el règim jurí-
dic de contractació de l’Agència està sotmès a allò que estableix la legisla-
ció sobre contractes de les administracions públiques; en el mateix sentit, l’ar-
ticle 12.2 de l’Estatut de l’Agència hi afegeix que en matèria de contractació
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l’òrgan de contractació serà el director o la directora, el qual podrà delegar
les seves facultats en el secretari general per a l’adjudicació i la formalitza-
ció dels contractes menors de consultoria, assistència i serveis.

Durant l’any 2006 es van tramitar 91 propostes de despesa, 81 de les quals
corresponen al capítol II, relatiu a les despeses de béns i serveis corrents; 1
al capítol IV i 36 al capítol VI, relacionat amb despeses d’inversió.

Determinades inversions relatives a l’adquisició de mobiliari, equips i serveis
informàtics s’han fet a través de procediments negociats sense publicitat a
partir dels acords d’homologació de la Comissió Central de Subministra-
ments, especialment pel que fa a la contractació de serveis informàtics —tant
si implicaven l’adquisició de maquinari com si no ho feien. Des de l’1 de gener
de 2005 es va renovar l’adhesió al nou acord marc d’homologació, subscrit
per la Comissió Central de Subministraments, de determinats serveis infor-
màtics relacionats amb el desenvolupament d’aplicacions, el disseny tècnic
orientat a la planificació, la instal·lació de les TIC i l’atenció i la gestió de les
TIC per als departaments de l’Administració de la Generalitat i entitats adhe-
rides.

Aquest acord marc d’homologació, i els avantatges del sistema d’adquisi-
ció centralitzada a través del Catàleg de béns i productes informàtics
homologats per la Comissió Central de Subministraments en l’àmbit de les
TIC, ha permès a l’Agència accedir a una oferta de serveis informàtics
ampliada.

L’Agència ha contractat serveis informàtics imprescindibles per poder fun-
cionar correctament relacionats amb l’anàlisi, el desenvolupament, el mante-
niment i/o la implantació d’aplicacions; serveis d’anàlisi i disseny tècnic de
comunicacions i seguretat orientats a la planificació; serveis d’instal·lació i/o
configuració de programaris, servidors i/o estacions de treball i d’equipament
electrònic de xarxa, i comunicacions i altres serveis d’atenció i gestió d’ins-
tal·lacions de les TIC. A més a més, s’ha comprat equipament per poder fer
videoconferències.
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S’han tramitat un total de 34 propostes de despesa relacionades amb la pres-
tació o l’adquisició de serveis o material informàtic, 13 a càrrec del capítol II
i 21 a càrrec del capítol VI del pressupost.

Pel que fa a les actuacions més destacables amb relació a la contractació,
cal esmentar les obres d’adequació dels espais de la seu de l’Agència a les
necessitats de noves incorporacions. S’han reestructurat espais a les plan-
tes setena i vuitena, una reestructuració que ha estat necessària per raó de
l’increment dels mitjans personals que han reforçat determinades àrees de
l’Agència. 

A més de les inversions en adquisició de mobiliari homologat i de maquinari
informàtic, s’ha reforçat el centre de documentació i la biblioteca de l’Agència
per tal de donar continuïtat a la inversió en adquisició de monografies i l’am-
pliació de subscripcions relacionades amb el dret a la protecció de dades
personals. 

Destaca també la inversió en productes relacionats amb les tecnologies de
la informació i la seguretat, i la prestació de serveis informàtics contractats
l’any 2006 o derivats de contractes prorrogats que s’han continuat prestant
l’any 2006. 

Altres contractes que cal destacar es relacionen amb els àmbits de la difu-
sió i la comunicació de l’Agència. Es fa referència a l’encartament a la revista
Funció Publicació de 142.000 díptics informatius, al disseny i l’execució del
pla de comunicació de l’Agència, a la contractació dels serveis de correcció
i traducció dels documents del portal i del disseny de la nova imatge gràfica
de l’Agència a través del nou portal, a l’assistència per analitzar, desenvolu-
par i implantar noves funcionalitats al web, a la migració de les dades de l’an-
tic portal al nou portal i al traspàs de l’hostatge (hosting) a un nou proveïdor. 

Pel que fa a la contractació de serveis informàtics, cal destacar l’assistència
per al disseny funcional i la definició d’un sistema d’informació de la inspec-
ció, el desenvolupament de la fase iv del sistema d’informació del Registre
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de Protecció de Dades de Catalunya, l’anàlisi i el desenvolupament d’una
aplicació receptora de notificacions d’inscripcions al Registre, l’assistència
per a la millora del nou programari d’ajut a la declaració de fitxers i del sis-
tema d’informació del Registre i la compra de les infraestructures que neces-
sita el sistema d’inspecció amb l’adquisició de quatre servidors i un xassís
de connectivitat on encabir-los, així com un sistema d’emmagatzematge com-
partit.

Pel que fa al control financer, el punt 3 de l’article 11 de la Llei 5/2002, de 19
d’abril, estableix que l’Agència està sotmesa al control financer de la
Intervenció General de la Generalitat i al règim de comptabilitat pública. El
mateix règim es recull en l’article 10.3 de l’Estatut de l’Agència.

En compliment d’aquest mandat, l’Agència ha estat sotmesa semestralment
al control financer de la Intervenció General del Departament d’Economia i
Finances. Amb relació a l’informe del primer semestre de l’exercici del 2006,
la recomanació de la Intervenció ha estat equilibrar la despesa corrent i la
despesa en inversió de l’Agència, una indicació que es va complir, tal com
s’ha indicat en l’apartat anterior relatiu a les transferències de crèdit. Pel que
fa a l’informe del segon semestre, no s’hi fa cap tipus de recomanació parti-
cular i s’assenyala a les conclusions que l’Agència ha portat una gestió efi-
caç, quant als diversos apartats tractats a l’informe, i ajustada a la normativa
reguladora de les finances públiques.

3.8.4. Arxiu

L’arxiu de l’Agència és el responsable de donar servei i establir el sistema de
gestió documental que abasti la producció, la tramitació, el control, l’avalua-
ció, la conservació i l’accés als documents administratius i tècnics fruit de l’e-
xercici de les funcions i les activitats que li són pròpies.

En una primera fase de la implantació del sistema de gestió documental s’ha
començat a treballar en els aspectes següents:
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— L’estudi dels circuits documentals. A partir d’aquest estudi s’elabora un
catàleg de processos que permeti racionalitzar i normalitzar els procedi-
ments de treball.

— La proposta de millora dels circuits documentals. Un cop elaborat el catà-
leg, es revisen tots els procediments que puguin ser objecte de millora a
fi i efecte de poder gestionar els serveis interns i externs amb el màxim
d’eficiència i d’eficàcia.

— La classificació i l’ordenació de la documentació. Conjuntament amb les
dues tasques anteriors, es confecciona el quadre de classificació dels
documents de l’Agència, en què s’identifica i s’agrupa aquesta docu-
mentació sota conceptes que reflecteixin les funcions generals.

En aquesta fase inicial s’incideix en els procediments que integren tramita-
cions amb suport electrònic en la producció de documents. L’objectiu és ges-
tionar aquests documents amb garanties d’integritat, fiabilitat, autenticitat i
usabilitat, i amb la perspectiva d’implantar la gestió de documents electrò-
nics dins de l’àmbit d’actuació de l’Agència.
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Una breu reflexió sobre el dret d’accés a la informació i el dret
a la protecció de les dades personals

Una memòria reflecteix les preocupacions per assolir els objectius de garan-
tia del dret a la protecció de dades personals, l’evolució d’aquest dret i les
noves tendències arreu del món.

Amb l’entrada en vigor de la Llei d’accés a la informació a Alemanya i amb
els dos anys que fa que el Regne Unit ha concentrat en una mateixa autori-
tat el control de la protecció de dades personals i l’accés a la informació, es
fa més evident al nostre país que l’absència d’una regulació unitària sobre el
tema augmenta els dubtes i les inseguretats respecte de la garantia dels dife-
rents drets i béns jurídics que hi van.

En aquest marc, i simplement a manera de reflexions, m’agradaria introduir
unes breus notes respecte de l’accés a la informació de les administracions
públiques.

La relació entre la protecció de les dades personals i la difusió d’informació
administrativa, ja sigui en l’exercici del dret d’accés a la documentació de les
administracions públiques o la difusió a Internet o altres mitjans d’informació
sobre les actuacions de les administracions, ha estat objecte d’anàlisi i con-
sulta en diferents supòsits durant l’any 2006.

Diverses vegades s’han plantejat consultes amb relació a la divulgació d’in-
formació de particulars afectats per actuacions de les administracions públi-
ques a Internet. La major part de comentaris fan referència a la legitimitat
que empara la divulgació de dades personals a Internet, independentment
que les actuacions públiques o el procediment administratiu es fessin d’a-
cord amb l’ordenament jurídic. Les queixes adquireixen un èmfasi especial
quan el fet, el procediment o l’actuació va tenir lloc fa anys o es va corregir,
es va esmenar o va acabar en un sentit molt diferent del que es va publicar
a través d’Internet. En alguns supòsits, la informació publicada no és ni tan
sols perjudicial o negativa per a la persona afectada, senzillament és una
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informació que correspon al passat, que ha quedat sobrepassada per altres
fets de la vida de la persona i que ha esdevingut innecessària o excessiva.
Les persones afectades en alguns supòsits plantegen la consulta com un
dret a oblidar, com un dret a deixar enrere fets i actuacions que van ocórrer
fa temps o que es van corregir després de ser publicats.

Cal tenir present que en la major part dels casos aquesta publicitat s’ha fet
a través de la publicació electrònica de diaris, butlletins o actes de sessions
dels diferents òrgans administratius, i la informació es troba com a resultat de
les cerques als principals motors de cerca d’Internet amb una simple petició
de consulta del nom i el cognom de la persona afectada. Així doncs, les con-
sultes o les queixes que presenten els particulars no tan sols tracten sobre
la possibilitat d’oblidar, d’esborrar, de cancel·lar aquest tipus d’informació que
ha quedat obsoleta pels fets posterior, sinó també sobre la facilitat amb què
aquesta informació és consultable a través d’Internet mitjançant la simple
consulta als principals motors de cerca. Hi ha un desequilibri entre les facul-
tats actuals d’informació i l’obsolescència d’aquesta informació, que afecta
consegüentment el principi de qualitat de les dades.

En aquests supòsits cal distingir si l’actuació administrativa és objecte de
publicitat d’acord amb el procediment administratiu que la regeix o si la divul-
gació de la informació no es preveu en cap norma. Alguns actes administra-
tius són objecte de publicitat, ja sigui per dotar de transparència un proce-
diment determinat (adjudicacions i denegacions en procediments de
concurrència competitiva, ja siguin oposicions, convocatòries de beques,
premis, etc.) o com a mitjà subsidiari quan no ha estat possible la notificació
directa al particular afectat o al destinatari de l’actuació. En aquests casos,
l’acte administratiu és legítimament publicat en un diari o butlletí oficial, ja
sigui en format paper o en format electrònic. Únicament caldria en aquests
supòsits evitar que l’accés a aquesta informació personal de particulars fos
tan senzilla a través de la consulta per nom als motors de cerca.

En aquesta línia, és recomanable que, a través de mecanismes tècnics o d’ei-
nes de seguretat i de control d’accés a la informació que, fins i tot, preveuen
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els mateixos motors de cerca, s’estableixin uns requisits determinats per
accedir a les dades personals de les persones afectades. No es tracta d’o-
metre aquesta informació de la seva divulgació a través d’Internet, sinó de
condicionar-ne l’accés a les persones que veritablement consulten els but-
lletins o les publicacions oficials electròniques sense que la simple consulta
d’un nom i uns cognoms en un dels cercadors doni accés a tota la informa-
ció de naturalesa administrativa vinculada a aquell nom. Es tracta de donar
la informació de manera adequada i d’acord amb el principi de proporcio-
nalitat amb altres drets dignes de protecció.

Aquest accés restringit a les persones que realment consulten la informació
administrativa persegueix tornar a la finalitat original de la publicitat de l’acte
administratiu. L’acte administratiu és objecte de publicació als taulers d’a-
nuncis o als diaris oficials a fi, com hem vist, de dotar de transparència el pro-
cediment o a fi de garantir que la persona afectada s’assabenti de la notifi-
cació de determinats actes de les administracions. Aquesta publicitat no
persegueix que, de manera universal, es conegui aquesta situació i de
manera totalment indefinida en el temps. Es persegueix una publicitat admi-
nistrativa i no el fet que el nom d’una persona estigui indissolublement lligat
a una actuació administrativa particular durant la resta de la seva vida sem-
pre que es consulti la xarxa a través d’un motor de cerca.

És aquí, doncs, on caldria que els òrgans responsables consideressin la
necessitat de valorar quina forma d’accés té una informació administrativa
determinada a través d’Internet i triessin la més adient a tots els drets que hi
conflueixen.

S’obre, en segon terme, una altra possibilitat que podria ser objecte d’estudi
per cada un dels òrgans responsables. En alguns supòsits la notificació admi-
nistrativa per publicitat als diaris i els butlletins oficials és d’un acte desfavo-
rable que pot afectar l’avaluació d’una persona o la seva capacitat econò-
mica, o donar informació sobre el seu patrimoni o la seva conducta respecte
d’una administració. En alguns supòsits la conducta o el fet es corregeix en
un període de temps posterior a la publicació de l’acte administratiu, ja sigui
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mitjançant el pagament de la quantitat econòmica deguda o la superació
d’una prova posterior en el temps que compensa l’anterior no superada, o
senzillament esdevé obsoleta per l’ocurrència de nous fets.

En aquests casos l’òrgan que ha instat la publicació de l’acte (per exem-
ple, un deute que la persona té amb una administració) es podria plante-
jar la publicació posterior d’un acte administratiu que disposés que l’im-
port ha estat satisfet pel particular o que s’ha liquidat el deute pendent.
D’aquesta manera, un acte administratiu posterior establiria quin és el
darrer tràmit que ha portat a la finalització del procediment. Aquest enfo-
cament requereix en la major part dels supòsits una previsió o una modi-
ficació normativa i el replantejament de procediments tradicionalment esta-
blerts, però permetria als particulars tenir constància també pública del
tràmit final del procés. En tot cas, caldria analitzar els diferents tràmits dels
procediments que són objecte de publicitat als diaris i butlletins oficials i
avaluar la possible publicació dels actes posteriors que impliquessin un
resultat diferent, en molts casos en sentit invers, del que s’havia publicat
inicialment.

D’altra banda, quan l’accés a informació administrativa que conté dades de
caràcter personal s’empara en l’exercici del dret d’accés a arxius i registres
s’ha de tenir en compte la possible col·lisió amb el dret a la protecció de les
dades personals de terceres persones que constin en un expedient. En
aquests supòsits coincideixen dos drets sobre un mateix objecte, que és la
informació de caràcter personal que pugui constar en un expedient admi-
nistratiu de qualsevol naturalesa: el dret a accedir a la documentació que
integra l’expedient i a conèixer-la, i el dret a la protecció de les dades de
caràcter personal que té per objecte la tutela i el control de les dades de
persones físiques que puguin constar en la documentació. La relació entre
aquests dos drets no és absoluta i s’ha d’analitzar segons el cas de què es
tracti.

La Directiva 95/46/CE, en matèria de protecció de dades personals, en el
Considerant 72 ja autoritza, expressament, que es tingui en compte el principi
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d’accés públic als documents oficials a l’hora d’aplicar els principis exposats
a la Directiva. La relació entre tots dos drets o béns és evident i es posa de
manifest en els textos jurídics i els supòsits pràctics moltes vegades.

L’accés a la informació és un principi important a tots els estats membres de
la Unió Europea, tot i que té un reconeixement diferent o serveix interessos
diferents segons l’estat de què es tracti en funció, en part, de les tradicions
culturals i jurídiques. A molts estats membres es reconeix com un principi jurí-
dic per promoure la participació dels ciutadans en la presa de decisions dels
governs o en l’elaboració de polítiques públiques, per esperonar la demo-
cràcia i per garantir la transparència. En altres països es recull com un dret
de les persones, ja sigui de naturalesa subjectiva en l’àmbit dels procedi-
ments administratius o com un dret fonamental, com un dret del públic a
saber i, alhora, com una obligació dels governs d’informar.

Actualment es debat, en el context europeu, si el dret a accedir a documents
públics té naturalesa de dret fonamental tal com està regulat avui dia. Per la
seva banda, el Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees ha
resolt a favor de donar l’accés més ampli possible dels ciutadans a la infor-
mació des de la perspectiva d’enfortir el caràcter democràtic de les institu-
cions i la confiança del públic en l’Administració. Expressament, s’ha assen-
yalat el fet que no és necessari que les persones al·leguin motius o fonaments
per accedir a la informació que sol·liciten. D’acord amb aquest criteri, no
s’han d’argüir raons concretes o particulars per sol·licitar l’accés a la docu-
mentació de les institucions de la Unió.

El tractat pel qual s’estableix la Constitució Europea preveu en dos precep-
tes diferents el dret d’accés als documents. En primer lloc, en l’article 50 de
la primera part del tractat, que equival a l’article 255 del Tractat de la
Comunitat Europea i que és alhora l’empara de la legislació vigent actualment
—el Reglament 1049/2001»—, i, d’altra banda, el dret d’accés a la docu-
mentació és un dels integrants de la Carta de Drets Fonamentals, que, com
a part II, s’incorpora íntegrament en el Tractat.
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Estrictament, el dret d’accés a la informació de les administracions públiques
i el dret a la protecció de les dades de caràcter personal són drets que cal
protegir sense que hi hagi cap relació de jerarquia entre ells, i el Supervisor
Europeu de Protecció de Dades, al Document núm. 1 de l’any 2005, que ana-
litza la relació entre tots dos drets, es va manifestar en aquest sentit, tot i que
ens els supòsits en què es puguin invocar tots dos caldrà analitzar quins són
els béns i els interessos que hi van per fer-ne una valoració adequada.

La Constitució espanyola preveu l’accés a la documentació administrativa en
el marc dels principis que regeixen l’actuació administrativa. La regulació
actual del dret d’accés, en els articles 35 i 37 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, es dicta a l’empara de l’article 105.b de la
Constitució, que preveu que la llei regularà l’accés dels ciutadans als arxius
i els registres administratius, excepte en allò que afecti la seguretat i la
defensa de l’Estat, la indagació dels delictes i la intimitat de les persones.

En la normativa espanyola vigent, aquest accés es condiciona a l’acredita-
ció d’un interès legítim, de forma més restrictiva que la que s’estableix en
altres països de la Unió Europea. En l’ordenament espanyol manca una regu-
lació específica en matèria d’accés a la informació del servei públic que ana-
litzi específicament el tema de la difusió de la informació a través d’Internet,
l’accés que hi pot tenir qualsevol persona o la comunicació d’aquesta infor-
mació pels mitjans de documentació, aspectes tots de molta transcendència
a les societats democràtiques actuals.

Malgrat la regulació general, en alguns àmbits sectorials el dret d’accés a
la informació ha estat reforçat per la normativa específica per dotar-lo de
més força o rang, com en el cas de la informació mediambiental i la infor-
mació urbanística de què disposen les entitats públiques. En concret, en
matèria de medi ambient s’ha aprovat durant l’any 2006 la Llei 27/2006, de
18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de par-
ticipació pública i d’accés a la justícia, en matèria de medi ambient, que tras-
llada a l’ordenament espanyol les directives 2003/4/CE i 2003/357CE. En
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l’article 27 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es preveu expressament
el dret de totes les persones a accedir a la informació mediambiental de què
disposen els poders públics, i s’hi estableix que aquest dret només es pot
limitar per motius d’ordre públic justificats, en els termes que estableixin les
lleis.

Un altre àmbit sectorial que preveu uns drets d’informació reforçats és l’àm-
bit sanitari, que reconeix tradicionalment el dret del pacient d’accés a la his-
tòria clínica pròpia i que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ara recull espe-
cíficament en l’article 23 com un dels drets en l’àmbit de la salut,
independentment del dret a la protecció de les dades de caràcter personal,
que es reconeix en l’article 31. En l’àmbit sanitari, doncs, es preveu el dret
de totes les persones, amb relació als serveis sanitaris públics i privats, a ser
informades sobre els serveis a què poden accedir i els requisits necessaris
per poder fer-ne ús, a ser informades també sobre els tractaments mèdics i
els seus riscos abans d’aplicar-los, a consentir qualsevol intervenció, a acce-
dir a la seva història clínica i a la confidencialitat de les dades relatives a la
seva salut en els termes que estableixen les lleis. En aquest supòsit, ja es dis-
posa de la regulació sectorial que reconeix aquests drets a Catalunya: la Llei
21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació que concerneixen
la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Altres àmbits sectorials o determinats col·lectius també tenen reconeguts els
drets d’accés a informació a les mans dels poders públics, ja sigui per trans-
parència envers els ciutadans o perquè la informació és essencial per des-
envolupar les seves funcions, com ara els periodistes i els parlamentaris.

Presenten algunes particularitats, més enllà de la mateixa normativa sectorial
aplicable, les peticions d’accés que recauen sobre documentació de relle-
vància històrica i, en general, tota la informació que exposa, relata i docu-
menta fets històrics ocorreguts en el passat que van tenir una transcendèn-
cia important per a les persones que els van patir o els van conèixer. Es tracta
de valorar els interessos de les persones afectades, la importància social que
té el coneixement i la divulgació de determinats fets que formen part de la
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memòria col·lectiva d’una societat i els drets de les persones que puguin
veure vulnerada la seva intimitat o afectada la seva vida amb la difusió d’uns
fets determinats que incideixen en la part més subjectiva dels seus senti-
ments o les seves vivències. L’accés a aquestes dades es veurà condicionat
tant per la finalitat per la qual es formula la consulta com per la persona que
en sol·licita l’accés, segons si són les mateixes persones afectades o fami-
liars, o si es disposa del consentiment o no d’aquestes persones, sempre
considerant l’aplicació dels principis de proporcionalitat i de qualitat que pre-
sideixen el règim de protecció de les dades de caràcter personal. En aquests
supòsits, però, s’introdueix un nou interès general que cal valorar, que és l’in-
terès que uns fets determinats siguin coneguts, que el públic en general sigui
conscient i tingui coneixement d’uns fets que, independentment de la proxi-
mitat o la llunyania en el temps, tenen rellevància per enriquir la cultura demo-
cràtica i les bases per a la vida en societat.

En termes generals, doncs, la juxtaposició del dret a la protecció de les dades
personals i el dret d’accés a la documentació pública es resol d’acord amb
les regles habituals d’interpretació aplicables als supòsits de col·lisió o con-
currència de drets fonamentals, i d’acord amb el judici de proporcionalitat, la
valoració del dany i el test o balanç de l’interès públic. D’acord amb el test
de l’interès públic es valora quin dels drets preval sobre l’altre tenint en
compte el supòsit concret que es plantegi i atenent criteris d’equilibri per vet-
llar pel respecte de tots dos. I aquest judici de proporcionalitat correspon tant
als tribunals que han de conèixer de conflictes plantejats en aquesta matè-
ria com als operadors jurídics i als òrgans administratius que en el desenvo-
lupament de les seves funcions han d’atendre peticions d’accés a docu-
mentació administrativa que conté dades personals.
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5. Annexos

 





(L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha modificat o suprimit algunes
referències del text dels dictàmens que es transcriuen a continuació, a fi de
preservar la identitat de les persones.)

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un organisme
depenent d’una administració local amb competències en matèria
de comerç referent a la cessió de dades a les forces i els cossos
de seguretat

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit en
el qual se sol·licita el parer de l’Agència amb relació a una cessió concreta
de dades personals a petició de determinats cossos policials.

Analitzada la petició, la documentació que s’acompanya, la normativa vigent
aplicable i l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

La consulta es planteja amb relació a la legitimitat de la cessió d’una relació
de tots els titulars de determinats establiments comercials a un determinat
cos policial. El cos policial fa la petició d’informació sobre la base del que
disposa la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la segure-
tat ciutadana, i la normativa aplicable a la investigació de delictes relacionats
amb l’àmbit de les antiguitats i obres d’art. La petició concreta és la relació
dels titulars (nom i cognoms, telèfon de contacte, etc.), nom i número de
parada i tipus d’activitat desenvolupada dels establiments comercials que es
dediquen a la compra i venda de mobles, robes i altres objectes usats, i que
tenen l’obligació de portar un llibre registre de la seva activitat de conformi-
tat amb la normativa esmentada.

Es planteja la consulta sobre la legitimitat de la cessió sobre la base de la
normativa de protecció de dades personals, tenint en compte que l’obliga-
ció de portar un llibre registre sobre llur activitat recau sobre els titulars dels
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establiments, i allò que disposa l’article 22 de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara enda-
vant, LOPD), amb relació als fitxers de les forces i els cossos de seguretat.

L’escrit de consulta inclou una valoració de la normativa aplicable i duu
adjunta una còpia de l’escrit de petició de la informació del cos policial en
qüestió i també de la normativa sectorial aplicable, per la qual es regulen les
modalitats d’elaboració de llibres registre i altres documents de control, obli-
gatoris per a determinats establiments.

II

De conformitat amb el que estableix l’article 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universi-
tats de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de
dades de caràcter personal, i col·laborar amb aquestes administracions
públiques en la difusió de les obligacions derivades de la dita legislació.
L’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret
48/2003, de 20 de febrer, concreta en l’article 15.1.g que correspon a la direc-
tora de l’Agència respondre les consultes que li formulin d’acord amb els ter-
mes de l’esmentat article de la Llei. A aquest efecte s’estableix que les con-
sultes que hagin de fer els ens locals i altres entitats o organismes que en
depenen es cursen per mitjà de l’òrgan que n’ostenta la representació.

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet sobre la base
dels esmentats articles 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i 15.1.g del
Decret 48/2003, de 20 de febrer.

III

En primer terme, cal analitzar la cessió de dades de caràcter personal d’a-
cord amb la normativa aplicable. L’article 11 de la Llei orgànica de protecció
de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) disposa:
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«1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden
ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb
el consentiment previ de l’interessat.

»2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari:
a) Quan la cessió està autoritzada en una llei. [...]

Concretament en l’àmbit dels tractaments de dades personals per les forces
i els cossos de seguretat, l’article 22 de la mateixa LOPD preveu una regu-
lació específica. En l’apartat segon es regula la recollida i el tractament de
dades per les forces i els cossos de seguretat sense el consentiment de les
persones afectades, en els termes següents:

«2. La recollida i el tractament per a finalitats policials de dades de caràc-
ter personal per les forces i els cossos de seguretat sense el consenti-
ment de les persones afectades estan limitats als supòsits i a les cate-
gories de dades que siguin necessaris per a la prevenció d’un perill real
per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, i han
de ser emmagatzemades en fitxers específics establerts a aquest
efecte, que s’han de classificar per categories en funció del grau de fia-
bilitat.»

Així doncs, l’article 22.2 exigeix que, si no es disposa del consentiment dels
titulars de les dades personals, la recollida i el tractament de dades perso-
nals siguin únicament per raó de la prevenció d’un perill real per a la segu-
retat pública o per a la repressió d’infraccions penals sense que calgui que
sigui per raó d’un cas o d’una investigació concreta, sinó que únicament limita
la recollida i el tractament als supòsits i les categories de dades que siguin
necessaris per atendre o dur a terme les finalitats esmentades.

Altrament es disposa amb relació a la recollida i el tractament de dades sen-
sibles, en concret en l’apartat tercer del mateix article, que estableix les espe-
cificitats per a la recollida i el tractament de dades especialment protegides,
ja que es remet a l’article 7 de la LOPD:
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«3. La recollida i el tractament per les forces i els cossos de seguretat de
les dades a què fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 7 es poden
fer exclusivament en els supòsits en què sigui absolutament necessari
per a les finalitats d’una investigació concreta, sens perjudici del con-
trol de legalitat de l’actuació administrativa o de l’obligació de resoldre
les pretensions formulades, si escau, pels interessats que corresponen
als òrgans jurisdiccionals.»

Les dades sensibles a què fa referència són les dades personals que reve-
len la ideologia, l’afiliació sindical, la religió i les creences, i les dades que
fan referència a l’origen racial, a la salut i a la vida sexual. Malgrat, doncs,
que en molts casos els fitxers de les forces i els cossos de seguretat poden
contenir dades sensibles, la petició que ha estat formulada en el supòsit que
ens ocupa per part del cos policial en qüestió no conté aquest tipus d’infor-
mació personal.

L’article 11.2.a de la LOPD eximeix del requisit del consentiment de la per-
sona afectada per a les comunicacions de dades personals si estan previs-
tes en una norma amb rang legal, que en aquest cas troba empara en l’arti-
cle 22 de la mateixa Llei orgànica. S’introdueix d’aquesta manera, una
excepció a la regla general que exigeix el consentiment previ de la persona
interessada en les comunicacions adreçades al compliment de les finalitats
legítimes d’ambdós subjectes de la comunicació. L’exempció del requisit del
consentiment, però, no significa que és inaplicable el règim general de pro-
tecció de dades, ans el contrari, cobra especial rellevància el compliment
dels principis generals de la protecció de dades personals, atès que la comu-
nicació de dades és inconsentida; el mateix article 22.2 de la LOPD restrin-
geix aquestes comunicacions als supòsits i les categories de dades que
siguin necessàries per a la prevenció d’un perill real per a la seguretat pública
o per a infraccions penals, i concreta així les finalitats determinades, explíci-
tes i legítimes que poden atendre aquests tractaments.

L’article 4 de la LOPD recull el principi de qualitat de les dades, principi bàsic
i definidor del règim de protecció de dades personals, l’apartat primer del
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qual exigeix que les dades només puguin ser recollides per ser tractades, i
sotmetre-les a tractament, quan són adequades, pertinents i no excessives
amb relació a l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a
les quals s’han obtingut. Es prohibeix expressament (article 4.7 de la LOPD)
la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits, prohibició
que impedeix recollir un excés de dades o recollir-les sense el consentiment
quan aquest seria exigible amb relació a una part o a la totalitat de les dades
personals. Qualsevol recollida i posterior tractament que sobrepassin les exi-
gències de la necessitat i pertinència de les dades signifiquen una recollida
il·lícita o deslleial per haver utilitzat mecanismes existents amb un abast des-
mesurat.

El mateix Tribunal Constitucional indica que el requisit del consentiment
només es pot eximir per a les comunicacions de dades quan s’han d’aten-
dre béns i drets de rellevància constitucional, i introdueix la necessitat de
valorar-ne la justificació i la proporcionalitat. Ho fa en la Sentència 292/2000,
de 30 de novembre, en el fonament jurídic 13, en els termes següents:

«[…] el dret a consentir la recollida i el tractament de les dades personals
(article 6 de la LOPD) no implica de cap manera consentir la cessió d’a-
questes dades a tercers, ja que constitueix una facultat específica que també
forma part del contingut del dret fonamental a la protecció d’aquestes dades.
I, per tant, la cessió d’aquestes a una tercera persona per procedir a un trac-
tament amb fins diferents dels que en van originar la recollida, fins i tot quan
poden ser compatibles amb aquests (article 4.2 de la LOPD), suposa una
nova possessió i un nou ús que requereixen el consentiment de la persona
interessada. Una facultat que només es pot limitar en consideració a drets i
béns de rellevància constitucional i que, per tant, estigui justificada, sigui pro-
porcionada i, a més, s’estableixi per llei, ja que el dret fonamental a la pro-
tecció de dades personals no admet altres límits.»

Cal, doncs, que la petició d’informació personal pel cos policial en qüestió
sigui formulada d’acord amb el que disposen les lleis aplicables, atès que es
tracta de supòsits d’excepció en què decau el consentiment previ de la
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persona titular per atendre altres interessos públics, com és, en el cas que
ens ocupa, la protecció de la seguretat ciutadana.

IV

Un cop analitzats els requisits exigits pel règim de protecció de dades amb
relació a la comunicació i el tractament de dades personals per part dels cos-
sos policials, cal atendre allò que disposa la normativa específica aplicable.
La Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciu-
tadana, inclou en l’article 12, entre les activitats rellevants per a la seguretat
ciutadana, les d’hostalatge, comerç i reparació d’objectes usats, lloguer i des-
guàs de vehicles de motor i la compravenda de joies i metalls preciosos, i
indica que han de dur a terme les actuacions de registre documental i infor-
mació previstes en la normativa vigent.

Així mateix, l’article 13 de la mateixa Llei orgànica recull que el Ministeri de
l’Interior pot ordenar, de conformitat amb allò que es disposa reglamentària-
ment, l’adopció de les mesures de seguretat necessàries en establiments
comercials, entre d’altres, per prevenir actes delictius que es puguin cometre
contra ells, quan generen riscos directes per a tercers o quan siguin espe-
cialment vulnerables. L’exercici d’aquestes competències de control corres-
pon a les policies autonòmiques per decisió del Tribunal Constitucional
175/1999, en la sentència que resol un conflicte positiu de competències en
el qual s’atorguen competències en la matèria a la policia autonòmica, en front
de determinats preceptes de l’Ordre del Ministeri de l’Interior de 2 de novem-
bre de 1989, per la qual es regulen les modalitats d’elaboració de llibres regis-
tre i altres documents de control obligatoris per a determinats establiments.

Dins el capítol I, relatiu a les disposicions generals, de la Llei orgànica sobre
protecció de la seguretat ciutadana, l’article 5 inclou l’obligació de totes les
autoritats i tots els funcionaris públics, en l’àmbit de les seves competències,
de col·laborar amb les autoritats competents i prestar-los l’auxili que sigui
possible i adequat per a la consecució de les finalitats de la Llei, que estan
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definides, en l’article 1 de la Llei, com la protecció del lliure exercici dels drets
i les llibertats i la garantia de la seguretat ciutadana, la creació i el manteni-
ment de les condicions adequades a aquest efecte, i la remoció dels obsta-
cles que ho impedeixin. Aquestes obligacions de col·laboració es poden fer
extensives a particulars, segons els supòsits, i poden ser objecte d’inspec-
ció i sanció, en els casos que no siguin degudament ateses.

Aquesta Llei orgànica i les obligacions que conté per als titulars dels esta-
bliments, altres autoritats o administracions i per als particulars, s’han d’in-
terpretar amb ple respecte als drets fonamentals de les persones, entre els
quals s’inclou el dret fonamental a la protecció de dades personals que, com
ja hem vist, estableix unes particularitats amb relació a la recollida i el trac-
tament de dades personals per part de les forces i els cossos de seguretat.
Així doncs, d’acord amb tot el que estableix la normativa sobre protecció de
la seguretat ciutadana i sempre que es respectin els requisits de l’article 22
de la LOPD, la comunicació de dades personals al cos policial en qüestió
sense el consentiment previ de les persones afectades troba empara en els
preceptes esmentats i en el deure de col·laboració.

En tot cas, l’Administració pública o el funcionari al qual se li requereixin
determinades dades de caràcter personal pot sol·licitar, per poder justificar
la comunicació de les dades, un aclariment del motiu que fonamenta la peti-
ció de la policia si aparentment no es tracta de cap dels supòsits habilitats o
si no es dedueix clarament que són unes dades necessàries per a la pre-
venció d’un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d’infrac-
cions penals, sens perjudici que correspongui a les forces i els cossos de
seguretat l’apreciació dels fets o de les circumstàncies de les seva actuació.

V

Finalment, amb relació a totes les dades sobre les quals versa la petició d’in-
formació per part del cos policial en qüestió, tenint en compte que és la rela-
ció dels titulars de determinats establiments comercials, amb menció única-
ment de les seves dades identificatives i de contacte, i el tipus d’activitat
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desenvolupada, és convenient fer algunes puntualitzacions respecte a l’àm-
bit d’aplicació del règim de protecció de dades de caràcter personal. Així,
l’article 3.a de la LOPD defineix les dades de caràcter personal com qualse-
vol informació referent a persones físiques identificades o identificables, per
la qual cosa resten excloses de la protecció de la LOPD les dades relatives
a les persones jurídiques.

Per tant, la protecció de la LOPD no és tampoc aplicable als empresaris indi-
viduals que exerceixen una activitat comercial sempre que sigui possible dife-
renciar la seva activitat mercantil de la seva vida privada. Al contrari, són
objecte de protecció les dades personals que fan referència a professionals
i a comerciants individuals, en la mesura que els professionals no tenen orga-
nitzada la seva activitat professional sota la forma d’empresa i no ostenten
conseqüentment la condició de comerciant i els comerciants, sempre que no
sigui possible marcar la diferència entre les actuacions o les dades que es
refereixen a la seva activitat mercantil i les que es refereixen a la seva vida
privada.

Cal tenir en compte aquestes precisions i analitzar, per a cada tractament de
dades que comprengui dades relatives a comerciants individuals, si resten
dins l’àmbit d’aplicació de la normativa de protecció de dades o en resten
exclosos.

Així mateix, amb relació a la llista de titulars de determinats establiments
comercials, també pot ser objecte de valoració el fet de si la mateixa infor-
mació apareix en alguna font accessible al públic, en la mesura que són font
accessible al públic les llistes de persones que pertanyen a grups de pro-
fessionals que continguin únicament les dades de nom, títol, professió, acti-
vitat, grau acadèmic, direcció i indicació de la seva pertinença al grup, els
diaris i butlletins oficials i els mitjans de comunicació (article 3.j de la LOPD).

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, amb relació a la consulta plan-
tejada per l’organisme depenent de l’Administració local amb competències
en matèria de comerç, s’arriba a les següents
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Conclusions

Les dades personals només poden ser comunicades a una tercera persona
per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions
legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de la persona
interessada. El consentiment no és necessari quan la comunicació està
expressament habilitada per una norma amb rang de llei. En aquests supò-
sits, les dades personals que siguin objecte de comunicació, d’acord amb el
principi de qualitat, han de ser exclusivament les que són adequades, perti-
nents i no excessives d’acord amb les finalitats legítimes, explícites i deter-
minades a les quals s’han de destinar.

La normativa de protecció de dades de caràcter personal habilita expressa-
ment la recollida i el tractament de dades personals per a finalitats policials
per part de les forces i els cossos de seguretat sense el consentiment dels
titulars de les dades, sempre que es limiti als supòsits i per a les categories
de dades que siguin necessaris per a la prevenció d’un perill real per a la
seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals.

L’activitat de compravenda de determinats objectes usats és qualificada per
la mateixa normativa sobre protecció de la seguretat pública com una activi-
tat rellevant per a la seguretat pública, i els que l’exerceixen estan subjectes
a uns controls especials de registre documental i d’informació previstos en la
normativa vigent. Les autoritats i els funcionaris públics, en l’àmbit de les
seves competències, han de col·laborar amb les forces i els cossos de segu-
retat i prestar-los l’auxili que sigui possible i adequat per a la consecució de
les finalitats de la Llei orgànica sobre protecció de la seguretat ciutadana.

Les peticions de dades de caràcter personal per les forces i els cossos de
seguretat formulades a l’empara de la normativa sobre protecció de la segu-
retat ciutadana que compleixin els requisits que estableixen els articles 22.2
o 22.3, segons correspongui, han de ser ateses d’acord amb la normativa
vigent, sens perjudici de qualsevol altra responsabilitat que pugui derivar
d’un tractament excessiu de la informació. En tot cas, l’òrgan o l’autoritat a
la qual se sol·liciten les dades pot, davant d’una petició imprecisa o dubtosa

Dictàmens i consultes

187

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



d’informació per part de la policia i atès el que disposa la normativa de pro-
tecció de dades personals, sol·licitar un aclariment o la menció expressa que
es tracta d’informació necessària per a la prevenció d’un perill real per a la
seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, als efectes de
determinar les possibles responsabilitats derivades d’un accés indegut o
d’una comunicació il·legítima de dades.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per l’Ajuntament
de […] sobre una base de dades de recerca històrica dels seus veïns

L’alcaldessa d’un ajuntament presenta davant l’Agència Catalana de
Protecció de Dades una consulta sobre una base de dades de caràcter his-
tòric. En síntesi, l’interessa saber si una aplicació informàtica que consisteix
en el buidatge de dades de caràcter històric constitueix un fitxer de dades
de caràcter personal, si es pot posar a disposició del públic i, si això és pos-
sible, quin període pot abraçar aquesta informació.

Es tracta d’un escrit extens de la mateixa alcaldessa en què es descriu l’a-
plicació i es plantegen els dubtes abans referits, sense acompanyar-ho de
cap altra documentació.

Analitzada la normativa vigent aplicable, es fan les consideracions següents:

I

La consulta plantejada se centra en la possibilitat que l’ajuntament pugui
difondre la informació continguda en una base de dades de caràcter perso-
nal elaborada per un particular a través de la informació que aquest ha obtin-
gut d’altres bases de dades; en l’escrit s’esmenta la informació procedent del
Registre Civil i dels registres parroquials.

Aquesta base de dades conté informació de caràcter personal des de l’any
1560 fins al 1950 i fa referència a noms i cognoms, lloc i data de naixement,

Dictàmens i consultes

188

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



ofici, lloc i data del matrimoni, i lloc i data de defunció. Es poden fer cerques
mitjançant qualsevol d’aquestes entrades esmentades (identificant el nom de
la persona, per la data de naixement, del matrimoni o de la defunció) i per
períodes a través de gràfiques.

Concretament es demana si l’aplicació constitueix un fitxer de dades de
caràcter personal, si és possible posar a disposició del públic aquesta infor-
mació sense el consentiment de la persona titular de les dades i, en el cas
que es pugui publicar, quin període cronològic pot comprendre.

II

Pel que fa a la primera qüestió, l’aplicació descrita seria un fitxer o tractament
de dades de caràcter personal si contingués dades personals de persones
no difuntes i, per tant, hauria de complir el que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(d’ara endavant, LOPD). En aquest cas, seria un tractament de dades per-
sonals que exigiria necessàriament obtenir el consentiment de la persona titu-
lar per poder ser recollides amb la informació deguda, ja que es tractaria d’un
sistema que ja no consisteix exclusivament en l’estudi històric d’aquesta infor-
mació i que, fins i tot, pot ser accessible al públic. Caldria també tenir en
compte que l’aplicació —com a operació tècnica de caràcter automatitzat
que permet recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar dades, entre d’al-
tres funcions, de les que preveu l’article 3 de la LOPD— s’hauria de crear d’a-
cord amb el que preveu l’article 20 de la LOPD mitjançant disposició gene-
ral de l’Ajuntament, i s’hauria de comunicar al Registre de Protecció de Dades
de Catalunya (article 15 de la Llei catalana 5/2002, de 19 d’abril, i article 19
del Decret 48/2003, de 20 de febrer), si es que no es disposa de cap altre
fitxer creat per aquesta institució en el qual es pugui incloure aquesta apli-
cació per atendre a finalitats idèntiques.

Però, si les dades personals incloses en l’aplicatiu, i per tant consultables,
es refereixen únicament a persones difuntes, es pot considerar que no és
aplicable la LOPD perquè ha desaparegut la persona titular d’aquest dret
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fonamental de caràcter personalíssim. En aquest cas, cal tenir en compte la
possible afectació d’altres drets fonamentals que sí que són preservables
malgrat la defunció de la persona afectada, com poden ser els drets rela-
tius a l’honor, en què els hereus corresponents poden reaccionar mitjançant
les accions oportunes en la seva defensa i que estan previstes en la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la inti-
mitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, per determinar si és aplicable la LOPD
és essencial tenir en compte si s’hi inclouen dades personals de persones
no difuntes ja que, si és així, el fitxer està comprès en els casos en què és
aplicable la LOPD, amb la restricció conseqüent, per a la inclusió d’aques-
tes dades, d’haver d’obtenir prèviament el consentiment informat de les per-
sones titulars. La no-obtenció d’aquest consentiment donaria lloc a un trac-
tament il·legítim de les dades personals. Si únicament s’hi inclouen dades de
persones difuntes, el fitxer ja no és dels compresos dins l’àmbit de la LOPD.
En aquests casos únicament s’ha de tenir en compte l’afectació d’altres drets,
com el de la intimitat o a l’honor dels familiars que en resulten afectats.

III

Pel que fa a si és possible publicar, sense el consentiment de les persones
titulars de les dades, aquesta informació, i quant de temps ha de passar des
de la mort de la persona titular de les dades per poder donar a conèixer
aquests continguts, cal referir-se a la normativa sobre patrimoni cultural
català, ja que es pot entendre que és una informació que es pot incloure dins
del patrimoni documental regulat en la Llei 9/1993, de 30 de setembre; la Llei
10/2001, de 13 de juliol, i la corresponent normativa de desenvolupament
(Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de documentació de
l’Administració pública, modificat pel Decret 128/1994, de 16 de maig, i
Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema general de ges-
tió de la documentació administrativa i l’organització dels arxius de la
Generalitat de Catalunya).
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D’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,
el patrimoni documental de Catalunya està integrat, entre d’altres, pels
«documents produïts o rebuts, en l’exercici de llurs funcions i com a conse-
qüència de llur activitat política i administrativa, per la Generalitat, pels ens
locals i per les entitats autònomes, les empreses públiques i altres entitats que
en depenen» i «els documents compresos en fons conservats en arxius» (arti-
cle 19.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre).

A més, als efectes d’aquesta mateixa Llei es considera document «tota
expressió en llenguatge oral, escrit, d’imatges o de sons, natural o codificat,
recollida en qualsevol mena de suport material, i qualsevol altra mena d’ex-
pressió gràfica que constitueixi un testimoni de les funcions i activitats socials
de l’home i dels grups humans, amb exclusió de les obres d’investigació o
de creació» (article 19.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre).

Aquesta regulació, que és el marc de referència de les diverses normes sec-
torials d’ordenació de cada àmbit específic de la cultura catalana, s’ha com-
pletat amb la regulació dels arxius d’aquests documents, que estan subjec-
tes a un deure especial de conservació d’acord amb el que estableix la Llei
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents pel que fa referència a les admi-
nistracions públiques a Catalunya. La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i
documents, enumera els documents públics subjectes als sistemes de ges-
tió i preservació (article 6) i estableix la responsabilitat directa del titular res-
pectiu en l’organització, l’avaluació i la seva conservació (article 8).

Aquesta Llei 10/2001, en el títol iv, conté un règim d’accés als documents que
diu que si es tracta de documents que contenen dades personals que poden
afectar l’honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general,
i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ser objecte
de consulta pública amb el consentiment de les persones afectades o bé
quan hagin passat vint-i-cinc anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix
la data, cinquanta anys d’ençà de la producció del document (article 36.1 de
la Llei 10/2001, de 13 de juliol).

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, s’arriba a les següents
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Conclusions

L’aplicació informàtica que conté dades històriques de persones i famílies de
[…] obtingudes dels registres i llibres parroquials i del Registre Civil, si fan
referència a persones no difuntes és una base de dades de caràcter perso-
nal que ha d’estar subjecte a allò que preveu la LOPD. Això dóna lloc, entre
altres qüestions, a la necessitat d’obtenir el consentiment de les persones
incloses en la base de dades, amb la deguda informació sobre la finalitat i
els accessos a aquestes dades, i a la necessitat que hi hagi la disposició
corresponent de caràcter general de l’Ajuntament que aprovi aquest fitxer i
que es declari davant el Registre de Protecció de Dades.

La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents públics, preveu per a
aquests documents el règim d’accés en l’article 36.1, en què es diu que, si
es tracta de documents que contenen dades personals que poden afectar
l’honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat
que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ser objecte de con-
sulta pública amb el consentiment de les persones afectades o quan hagin
passat vint-i-cinc anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix la data,
cinquanta anys d’ençà de la producció del document.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per una administració
pública competent en la protecció de menors referent a l’accés
i la comunicació de dades personals dels menors en risc
de desemparament i menors desemparats

Una administració pública presenta davant l’Agència Catalana de Protecció
de Dades un escrit en el qual se sol·licita el parer de l’Agència amb relació
a l’accés a la informació relativa a menors en cas que aquests estiguin en
risc de desemparament o desemparats, i la comunicació d’aquestes dades
personals, en funció de les diferents situacions i tràmits administratius que
impliquen la tramitació d’aquests expedients per part de l’òrgan competent
dins de l’Administració pública que formula la consulta.
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Analitzada la petició, la normativa vigent aplicable i l’informe de l’Assessoria
Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

La consulta planteja diferents aspectes que afecten la normativa de protec-
ció de dades personals en l’àmbit de la infància en situació de risc o des-
emparada i, en concret, exposa el següent:

— Els equips d’experts, col·laboradors amb l’Administració en matèria de
menors (d’ara endavant, els equips), es troben davant la negativa de cen-
tres sanitaris, educatius o altres, de facilitar-los informació sobre menors,
ja que consideren que es pot infringir la normativa de protecció de dades
personals.

— No hi ha una normativa específica que reguli la protecció de les dades
dels menors, tot i que sí que hi ha referències legals respecte al dret a la
seva intimitat en la Convenció sobre els drets dels infants de l’ONU, en la
Carta europea dels drets dels infants i en les dues lleis aplicables en l’or-
denament espanyol i català: respectivament, la Llei orgànica 1/1996, de
15 de gener, de protecció jurídica del menor, i la Llei catalana 8/1995, de
27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents.

— Es considera que el dret a la intimitat de la persona menor d’edat es pot
veure limitat en consideració a la protecció d’altres interessos més relle-
vants, com és l’interès superior de la persona menor, que és l’element que
justifica la intervenció administrativa per tal que els òrgans administratius
competents es facin càrrec de la seva protecció.

— Les previsions de la normativa sectorial reconeixen les funcions de pre-
venció i reparació de situacions de risc dels menors i l’habilitació dels
equips tècnics per a la recollida d’informació per al desenvolupament de
les seves funcions, regulats pel Decret legislatiu 17/1994, de 16 de
novembre, pel qual s’aprova la refosa en matèria d’assistència i serveis
socials; per la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de pro-
tecció dels menors desemparats i de l’adopció, i pel Decret 2/1997, de 7
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de gener, pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels menors des-
emparats i de l’adopció. A aquests efectes s’opina que «els equips tèc-
nics tenen competències legítimes per recollir informació provinent dels
serveis socials, dels centres sanitaris i docents, de la policia, de la famí-
lia del menor i de totes les persones que puguin aportar dades sobre la
situació del menor i de la seva família o guardadors».

— Es considera que en aquests supòsits és aplicable l’excepció a la regla
general del consentiment que preveu l’article 6 de la Llei orgànica de pro-
tecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) per als
casos en què les dades es recullen en exercici de les funcions públiques
de les administracions públiques.

— Amb relació a les cessions de les dades dels menors entre administra-
cions públiques, tant per als supòsits que se cedeixen entre
l’Administració consultant i els equips com entre l’Administració i tercers,
s’exposa que, en el primer supòsit, l’habilitació legal rau en l’article 21.2
de la LOPD, però que, no obstant això, i en consideració al principi de
seguretat, s’hauria d’establir un protocol de recepció i cessió de les dades
i es proposa una clàusula de confidencialitat incorporada en aquest pro-
tocol, que comentarem tot seguit.

— Amb relació a les cessions de dades entre l’Administració i tercers, que
poden ser entitats col·laboradores, el Ministeri Fiscal o els jutges i tribu-
nals, es considera que s’emparen en els apartats 2.a i 2.d de l’article 11
de la LOPD i que, en tot cas, també és recomanable establir un protocol
de col·laboració per articular les cessions que prevegin expressament la
confidencialitat de les dades.

— Es diferencien tres situacions: en la primera, la persona menor d’edat està
desemparada i tutelada per l’Administració; en la segona, es valora la
necessitat de declarar el desemparament i assumir les funcions tutelars,
i, en la tercera, no és necessari assumir-ne la tutela encara que hi hagi
risc social. Es considera que en el primer supòsit, la recollida sense con-
sentiment és legítima a l’empara de l’article 6.2. En el segon supòsit, el
consentiment pot ser prestat per la mateixa Administració que ostenta la
tutela de la persona menor. En el tercer cas, en l’informe es considera que
l’emparament és en la mateixa normativa sectorial aplicable.
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— S’afegeix que les dades de la persona menor són valorades com a dades
objecte d’especial protecció i que, per tant, els tractaments que conte-
nen dades de menors estan protegits amb les mesures de seguretat del
nivell alt.

— En darrer terme s’analitza la normativa sectorial que pot entrar en col·lisió
amb la protecció de menors en tractar la protecció de dades. En concret,
l’article 10 del Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures dels
alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya, i la Resolució
interna del Departament d’Ensenyament de 28 d’octubre de 2002, que
estableix determinades instruccions amb relació al dret a la informació
sobre el procés d’aprenentatge i sobre l’avaluació dels menors; i en l’àm-
bit sanitari, la Carta de drets i deures dels ciutadans amb relació a la salut
i l’atenció sanitària en l’apartat dedicat als drets relacionats amb la inti-
mitat i la confidencialitat, i la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els
drets d’informació concernent a la salut, a l’autonomia del pacient i a la
documentació clínica.

II

De conformitat amb el que estableix l’article 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universi-
tats de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de
dades de caràcter personal i col·laborar amb aquestes administracions públi-
ques en la difusió de les obligacions derivades de la dita legislació. L’Estatut
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003,
de 20 de febrer, concreta en l’article 15.1.g que correspon a la directora de
l’Agència respondre les consultes que li formulin d’acord amb els termes de
l’esmentat article de la Llei.

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet sobre la base
dels esmentats articles 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i 15.1.g del
Decret 48/2003, de 20 de febrer.
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III

Situacions plantejades en l’àmbit de la protecció de les dades dels infants i
adolescents

Puntualitzarem les diferents situacions que són rellevants, des del punt de vista
de la protecció de dades personals, amb relació als expedients que tramita
l’Administració en l’àmbit de la infància en situació de risc o desempara:

1. La primera situació que cal diferenciar és la recollida de les dades per-
sonals de la persona menor directament de la persona afectada, en els
casos en què pugui concórrer un consentiment suficient prestat per una
persona menor, o bé dels seus representants. Aquests supòsits inclouen
tant les dades subministrades directament per una persona menor quan
el seu consentiment està reconegut com a suficient; com les dades sub-
ministrades directament pels pares o tutors quan la persona menor no té
maduresa suficient per consentir o quan cal acumulativament el seu con-
sentiment i el dels seus representants; i el subministrament de dades per
part de l’Administració quan aquesta ha assumit la tutela de la persona
menor desemparada i n’és, per tant, la seva representant.

2. Un segon supòsit és la recollida de dades que tenen els centres sanita-
ris, educatius o altres amb relació a una persona menor. En aquests
casos l’accés a les dades personals s’ha de ponderar d’acord amb allò
que estableix la normativa per a la cessió o comunicació de dades, en
la mesura que les dades no es recullen directament de la persona afec-
tada o d’una persona que la representa.

3. La tercera situació que concorre en l’àmbit que ens ocupa són els fluxos
informatius existents entre els equips i l’Administració consultant o qual-
sevol altre òrgan administratiu que tingui atribuïdes competències en
matèria de protecció dels infants o els adolescents. Aquest supòsit s’a-
nalitza tenint en compte dues possibilitats, segons si es tracta d’òrgans
de la mateixa Administració o bé d’òrgans d’administracions diferents,
però en tot cas, competents, d’acord amb la legislació vigent, en matè-
ria de protecció de la infància i l’adolescència.
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4. Un darrer quart supòsit són les comunicacions de dades a tercers des-
tinataris que no integrin l’Administració, casos que analitzarem des de
dues perspectives també, segons si la finalitat de la comunicació és la
protecció de la persona menor d’edat o si, al contrari, la cessió obeeix a
altres fins legítims de naturalesa distinta.

Plantejades aquestes quatre situacions diferents, passarem a l’anàlisi dels
requisits que els són aplicables d’acord amb la normativa de protecció de
dades, fent una interpretació de conjunt amb la normativa sectorial relativa
als serveis socials i assistencials.

IV

La recollida de dades personals directament de la persona afectada

Amb relació a la recollida de dades personals dels menors directament de la
persona afectada, cal analitzar els termes de l’article 6 de la LOPD.
Efectivament la norma general en matèria de protecció de dades és que el
tractament de les dades requereix el consentiment inequívoc de la persona
afectada. Aquest consentiment, cal remarcar que ha de ser també un con-
sentiment informat, lliure i específic, d’acord amb l’article 3.h de la LOPD.

L’apartat segon del mateix article preveu una sèrie d’excepcions al requisit
del consentiment, entre les quals destaca la recollida de les dades «per a l’e-
xercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit
de les seves competències». La recollida de les dades per part dels equips
o de la mateixa Administració, així com qualsevol recollida d’informació per
part d’un òrgan administratiu competent en matèria de protecció a la infàn-
cia i a l’adolescència, no requereix recaptar el consentiment de la persona
afectada o, s’entén, de la persona que la representa. Cal tenir en compte que
aquesta habilitació no és aplicable ni suficient per dur a terme actuacions que
no són de recepció obligatòria per part dels ciutadans, com ara les actua-
cions de foment o els ajuts i subvencions.
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L’excepció a aquesta norma general, no obsta perquè sigui imprescindible
prestar la informació que requereix l’article 5 de la LOPD. Aquest article exi-
geix que els interessats als quals se sol·licitin dades personals han de ser
prèviament informats de manera expressa, precisa i inequívoca:

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

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

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

»d) De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició.

»e) De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si escau,
del seu representant»

La informació exigible, en la mesura que requereix que la persona afectada
o la persona que la representa sigui informada de la finalitat i dels destinata-
ris de la informació, enllaça amb el principi de qualitat de les dades que esta-
bleix l’article 4 de la LOPD i que és el fonament de tot el règim de protecció
de dades personals.

D’acord amb el principi de qualitat, les dades personals només poden ser
tractades —cal tenir en compte que el concepte de tractament, definit en l’ar-
ticle 3.c de la LOPD, inclou les operacions i els procediments tècnics de
caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar,
modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de dades que derivin
de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències— i ser sotme-
ses a tractament «quan siguin adequades, pertinents i no excessives amb
relació a l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les
quals s’han obtingut». El principi de finalitat exigeix en l’àmbit de les admi-
nistracions públiques, que l’Administració que recull i sotmet a tractament les
dades de caràcter personal tingui legalment atribuïdes les funcions que legi-
timen el tractament de les dades de caràcter personal dels interessats.
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En la mesura que l’Administració que formula la consulta és competent en
matèria de protecció dels menors d’acord amb les funcions legalment atri-
buïdes, la legitimitat de la recollida directament de la persona afectada
de les dades personals dels menors s’empara en els articles 4 i 6 de la
LOPD.

L’Administració consultant és, doncs, competent en matèria de protecció dels
infants en situació de risc o desemparats, i com a tal pot recollir i tractar
dades personals d’aquests infants d’acord amb els articles 4 i 6 de la LOPD
sense haver-ne de recaptar el consentiment previ, sempre que les dades les
subministri directament la persona afectada o la persona que la representa
legalment.

V

La recollida de les dades dels centres sanitaris, educatius o d’altres tercers

L’accés a dades personals dels menors, ja sigui a través de la consulta, la
recollida o la comunicació, dels centres sanitaris, educatius o d’altres institu-
cions, els quals, al seu torn, en disposin en exercici de les funcions que els
són pròpies, s’ha d’analitzar des de la perspectiva de l’article 11 de la LOPD,
que indica:

«1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden
ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb
el consentiment previ de l’interessat.

»2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari:
»a) Quan la cessió està autoritzada en una llei. […]»

Les dades de què disposen els centres educatius i sanitaris han estat reco-
llides i subjectes a tractament per desenvolupar funcions en l’àmbit de l’en-
senyament de l’infant o per a la seva assistència sanitària i, per tant, estan
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sotmeses a una finalitat diferent de la de protecció de la infància en situació
de risc o desemparada.

Cal analitzar l’accés de l’Administració o dels equips a aquestes dades per-
sonals, d’acord amb els requeriments que la normativa estableix per a la ces-
sió o comunicació de les dades en la mesura que hi ha un canvi de finalitat
i cal, doncs, que la mateixa normativa sectorial aplicable hagi previst expres-
sament aquesta comunicació a fi d’autoritzar-la i poder-la realitzar sense el
requisit del previ consentiment de la persona afectada..

Destaquen, en aquest aspecte, les previsions de la Sentència del Tribunal
Constitucional 292/2000, de 30 de novembre, en el Fonament Jurídic 13, que,
amb els termes següents, reconeixia la necessitat que les cessions de dades
entre administracions públiques estiguin previstes en una norma amb rang
de llei:

«[…] el dret a consentir la recollida i el tractament de les dades personals
(article 6 de la LOPD) no implica de cap manera consentir la cessió d’a-
questes dades a tercers, ja que constitueix una facultat específica que també
forma part del contingut del dret fonamental a la protecció d’aquestes dades.
I, per tant, la cessió d’aquestes a una tercera persona per procedir a un trac-
tament amb fins diferents dels que en van originar la recollida, fins i tot quan
poden ser compatibles amb aquests (article 4.2 de la LOPD), suposa una
nova possessió i un nou ús que requereixen el consentiment de la persona
interessada. Una facultat que només es pot limitar en consideració a drets i
béns de rellevància constitucional i que, per tant, estigui justificada, sigui pro-
porcionada i, a més, s’estableixi per llei, ja que el dret fonamental a la pro-
tecció de dades personals no admet altres límits.»

El Tribunal continua amb l’anàlisi de la relació existent entre la norma de rang
legal i la norma de rang reglamentari; l’exercici de la potestat reglamentària
s’ha de limitar a ser un complement de la regulació legal que sigui indispen-
sable per motius tècnics o per optimitzar el compliment de les finalitats que
proposa la mateixa Constitució o la Llei. En cap cas, la remissió a la norma
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reglamentària pot comportar una renúncia del legislador a la seva facultat per
establir els límits als drets fonamentals.

VI

Cal conseqüentment analitzar les previsions que en aquest sentit estableixen
les normes sectorials aplicables en l’àmbit de protecció dels infants o ado-
lescents en situació de risc o desemparament:

Límit al dret a la protecció de dades personals: l’interès superior
de la persona menor

— S’ha de considerar que el bé o interès en consideració al qual es limita el
dret a la protecció de dades personals de la persona afectada és, en
aquests supòsits, la protecció de la persona menor, ja reconeguda per la
Constitució i per altres tractats i textos internacionals. D’aquesta manera,
l’establiment d’un límit a un dret fonamental seria per atendre un interès
superior, com és el mateix benestar de l’infant o adolescent. Així ho esta-
bleix l’exposició de motius de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor, i l’article 11.a quan preveu, entre els princi-
pis rectors de l’acció administrativa que han de regir l’actuació dels
poders públics, «la supremacia de l’interès del menor», de la mateixa
manera que l’article 3 de la Llei catalana 8/1995, d’atenció i protecció dels
infants i els adolescents.

Autorització per una norma amb rang legal

A continuació cal analitzar si la normativa sectorial preveu la cessió o l’accés
per part dels òrgans administratius competents a la informació de la persona
menor. Són rellevants les previsions del capítol i del títol ii de la Llei orgànica
de protecció jurídica del menor, i cal destacar el contingut dels articles 13 i
16, que estableixen, respectivament:
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«Article 13
»Obligacions dels ciutadans i deure de reserva.
«Tota persona o autoritat, i especialment els que per la seva professió o fun-
ció, detecten una situació de risc o possible desemparament d’un menor, ho
han de comunicar a l’autoritat o als seus agents més pròxims, sense perju-
dici de prestar-li l’auxili immediat que necessiti.
[…]

»Article 16. Avaluació de la situació.
»Les entitats públiques competents en matèria de protecció de menors estan
obligades a verificar la situació denunciada i a adoptar les mesures neces-
sàries per resoldre-la en funció del resultat d’aquella actuació.»

Es reconeix, doncs, d’una banda, l’obligació de tota persona que observi una
situació de risc per a una persona menor d’edat de posar-ho en coneixement
de les autoritats competents i, de l’altra, l’obligació de les entitats públiques
d’investigar els fets i corregir la situació. Així mateix la mateixa Llei orgànica
recull que les entitats públiques competents en matèria de protecció dels
menors tenen l’obligació de verificar la situació denunciada i d’adoptar les
mesures necessàries per resoldre-la d’acord amb el resultat d’aquella actua-
ció i es proclama l’interès superior en la protecció de la persona menor.

Específicament, la normativa catalana preveu en les disposicions generals de
la Llei sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
de la secció i del capítol i, les funcions que han d’assumir els òrgans com-
petents de l’Administració pública competent per a la protecció dels menors,
a fi d’apreciar el risc i prendre les mesures necessàries que calgui adoptar i
també fa remissió a l’informe previ dels equips tècnics competents, que, en
tot cas, requereixen informació de la persona menor a fi de poder elaborar-
lo. Així mateix, en la disposició addicional segona de la Llei esmentada s’es-
tableix que «la política per a la protecció dels menors desemparats ha de
comptar amb els professionals necessaris que integren el personal especia-
litzat i els equips tècnics pluridisciplinaris, per tal de recollir tota la informa-
ció sobre els casos, avaluar la situació i les necessitats del menor, informar i
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proposar la mesura aplicable i el pla educatiu o terapèutic més adequat, i
també donar suport psicosocial a la família natural, si escau, o l’assessora-
ment necessari a la família acollidora, i fer el seguiment del compliment de
les mesures per part de la família natural o la família acollidora.»

D’acord amb aquestes previsions legals, queda emparada la cessió de
dades o l’accés, per part de l’Administració consultant o els equips, a la infor-
mació rellevant, pertinent i necessària que està a disposició de tercers que
en són responsables i que és relativa als menors, la situació i el benestar dels
quals és objecte d’investigació i anàlisi per al seu propi benestar o per temor
que estiguin en situació de risc. La concreció de l’exercici d’aquestes fun-
cions rau en el Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament
de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, que, tal com hem vist
en el fonament jurídic anterior, faria una funció de complement del que esta-
bleixen les normes amb rang legal.

Sens perjudici del que s’ha esmentat i de les previsions de la normativa vigent, es
pot plantejar la necessitat d’una possible reforma normativa de les disposicions
en matèria de protecció de la persona menor amb rang de llei, als efectes de men-
cionar expressament el dret fonamental a la protecció de dades personals que els
correspon com a persones físiques titulars de dret, i per tant cal concretar i deta-
llar la forma, el procediment, si és el cas, i les persones autoritzades per accedir
i tractar la informació de la persona menor únicament en els casos en què es tem
pel seu benestar o en què s’analitza la situació de risc. Cal tenir en compte que
el dret fonamental a la protecció de dades personals és un dret de desenvolupa-
ment recent i que les normes vigents en matèria de protecció de la persona menor
són, totes, anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica de protecció de dades
de caràcter personal.

Aquesta eventual regulació específica de l’accés a la informació sobre els
menors hauria de detallar aspectes com l’acreditació de les persones legi-
timades per recollir les dades, les garanties i el procediment aplicables, i
la ponderació del principi de qualitat de les dades en un àmbit tan especí-
fic com el que ens ocupa i que no ha de ser confós amb qualsevol altra
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actuació en l’àmbit de la família o de la persona menor que sigui de foment
o amb la petició prèvia de la persona interessada. En els casos en què es
tem pel benestar de la persona menor, l’habilitació per a la recollida i l’o-
bligació de col·laboració de tercers estan habilitades, però cal, en tot cas,
tenir en compte que cal complir estrictament el principi de qualitat i reco-
llir o recaptar només les dades estrictament necessàries per al compliment
de les funcions de tutela i protecció. Davant d’una negativa reiterada dels
tercers a subministrar informació necessària, és convenient col·laborar amb
el Ministeri Fiscal, tenint en compte les seves funcions en matèria de pro-
tecció dels menors.

VII

Fluxos informatius entre òrgans de la mateixa Administració o entre diferents
administracions en l’àmbit de la protecció dels infants i adolescents

Analitzades dues de les principals situacions que es plantejaven en l’informe
presentat per l’Administració consultant, correspon ara estudiar els fluxos
informatius que es produeixen en aquest àmbit per raó de la matèria entre
diferents administracions.

Cal entendre que la comunicació de dades personals d’una persona menor
legítimament recollides entre l’Administració que formula la consulta i els
equips, i les comunicacions que es puguin establir des de qualsevol d’a-
quests òrgans a altres unitats del mateix departament per raó de les actua-
cions que s’estiguin duent a terme en consideració a la protecció de la per-
sona menor, formen part del tractament principal i es legitimen, tal com hem
vist en el mateix article 6.2 de la LOPD, atès que aquest empara tant la reco-
llida com el tractament necessari per a l’exercici de les funcions públiques
pròpies.

És diferent el supòsit de la comunicació de dades entre administracions dife-
rents per raó de les mateixes funcions de protecció de la persona menor.
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Aquests casos, com poden ser les comunicacions amb els serveis socials
d’entitats locals o de supòsits de col·laboració amb altres administracions
autonòmiques o estatals, són emparats per l’article 21 de la LOPD, que esta-
bleix expressament que «les dades de caràcter personal recollides o ela-
borades per les administracions públiques per a l’exercici de les seves atri-
bucions no han de ser comunicades a altres administracions públiques per
a l’exercici de competències diferents o de competències que tractin matè-
ries diferents, excepte si es té com a objecte el tractament posterior de les
dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques», el qual inter-
pretat a sensu contrario legitima les cessions entre administracions públi-
ques per a l’exercici de les mateixa competència, com serien els supòsits
que s’analitzen.

VIII

Comunicacions de dades a tercers

La comunicació de dades a jutges i tribunals i al Ministeri Fiscal és prevista
expressament per l’article 11.2.e de la LOPD, que recull l’excepció al con-
sentiment quan aquesta té com a destinataris, entre d’altres, el Ministeri Fiscal
o els jutges o tribunals, en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes. No
cal insistir en la vinculació al principi de qualitat de les dades personals a què
tot tractament, en sentit ampli, està sotmès, el qual implica la comunicació
de les dades que siguin estrictament necessàries per a l’exercici de les fun-
cions legítimes tant del cedent com del cessionari.

Altres supòsits que es poden plantejar de comunicació de dades a tercers
quan aquests no són òrgans de l’Administració competents en matèria de
protecció dels menors, han de ser analitzats d’acord amb les previsions gene-
rals de l’article 11 de la LOPD i ser subsumibles en algun dels casos ja pre-
vistos o estar habilitats per una norma amb rang de llei o bé disposar del con-
sentiment previ de la persona interessada específicament per a la cessió.
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IX

Mesures de seguretat

Un cop analitzades les diferents principals situacions que es plantegen en
l’àmbit de la infància en situació de risc o desemparada correspon únicament
afegir un parell de consideracions generals amb relació a les mesures de
seguretat i a la possibilitat d’establir protocols o procediments per docu-
mentar aquests fluxos informatius.

Amb relació a les mesures de seguretat aplicables als fitxers o tractaments que
contenen dades sobre menors, cal tenir en compte, que en la majoria dels
casos contenen valoracions o informació sobre la salut de l’infant o adolescent,
que s’interpreta en sentit ampli i que comprèn també tot tipus d’informació rela-
tiva a l’estat psicològic de la persona, Per tant, els són directament aplicables
les mesures de seguretat de nivell alt, sens perjudici que es pugui incloure
alguna altra informació sensible relativa a l’ètnia o la religió, per exemple.

En altres supòsits, si l’avaluació i el seguiment de la persona menor no conté
informació de salut, són aplicables les mesures de seguretat de nivell mitjà a
molts dels tractaments, en la mesura que contenen un conjunt de dades sufi-
cients que permeten obtenir una avaluació de la seva personalitat, fet que
entenem que pot ser molt habitual en l’àmbit material en el qual ens trobem.

Finalment es planteja en l’informe de l’Administració consultant, i en l’àmbit
general, protegir de manera especial la informació relativa als infants, però
la normativa vigent fins ara no les ha qualificades per se com a dades espe-
cialment sensibles.

Documentació i protocol·lització dels fluxos informatius

Amb relació a l’establiment de protocols o normes de procediment que
regulin, detallin o documentin els fluxos informatius que han estat objecte
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d’anàlisi, i en particular, respecte les clàusules de confidencialitat que es pro-
posen en l’informe presentat per l’Administració consultant, cal precisar que
seria molt interessant que els documents que se subscriguin no incloguin úni-
cament clàusules relatives a la confidencialitat de la informació sinó també
en concret:

— clàusules relatives a les finalitats i als usos per als quals les dades són
recollides, tractades i comunicades,

— informació dels destinataris de les dades, i per tant, qui són els respon-
sables dels fitxers de destinació,

— clàusules relatives a la legitimitat de les parts cedent i cessionària acre-
ditant el títol en virtut del qual aquest accés o aquesta comunicació té
lloc i,

— les mesures de seguretat aplicables tant en la recollida com en la con-
servació i comunicació de les dades, mesures que són aplicables tant al
tractament automatitzat de les dades com al tractament en suport paper,
sempre que sigui possible.

Cal, doncs, prestar molta atenció a totes les comunicacions de dades per-
sonals de la persona menor que fins ara no hagin estat documentades o que
s’hagin produït per canals de comunicació no segurs.

Considerem que la inclusió d’aquestes clàusules en un protocol o document
preestablert podria contribuir a determinar les responsabilitats en matèria de
protecció de dades de les parts i d’aquesta manera ajudar a solucionar les
reticències o els dubtes que es presenten en aquesta matèria, especialment
amb relació a àmbits tan sensibles.

En darrer terme i respecte de la Resolució interna del Departament
d’Ensenyament de 28 d’octubre de 2002, cal tenir en compte que aquesta
regula l’accés dels pares a la informació de la persona menor, en concret ana-
litzant dues situacions possibles: segons si els corresponen les potestats
inherents a les seves funcions de progenitors o segons si han estat suspe-
sos i l’Administració ha assumit la tutela de la persona menor.
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La Resolució analitza l’accés a la informació relativa a la persona menor úni-
cament des del punt de vista dels pares, davant de situacions de potestats
compartides o suspeses, però no regula l’accés a la informació per part d’al-
tres òrgans competents en exercici d’unes funcions atribuïdes per llei que són
les que hem analitzat en el present dictamen.

Així, l’anàlisi i la inspecció de la situació de la persona menor a fi d’avaluar
si es troba o no en situació de risc de desemparament o si perilla el seu
benestar són, al nostre entendre, fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Resolució interna del Departament d’Ensenyament, i han de ser analitzades
d’acord amb la normativa que ja hem esmentat. Res no impedeix que s’ela-
bori i s’aprovi una Resolució interna que analitzi l’accés a la informació dels
menors de manera més general i que estudiï els accessos legítims per part
de les administracions competents, per part de la policia, per part dels jut-
ges i tribunals o altres supòsits que es puguin plantejar.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, amb relació a la consulta plan-
tejada per l’Administració pública amb competències en la protecció dels
menors, s’arriba a les següents

Conclusions

L’Administració pública que formula la consulta és competent en matèria de
protecció dels infants en situació de risc o de desemparament i, per tant, pot
recaptar, a través dels seus òrgans o de les entitats amb les quals col·labora
per a l’exercici de les seves funcions, dades personals directament dels
menors o dels seus representants i tractar-les sense consentiment previ, d’a-
cord amb el que estableix l’article 6.2 de la LOPD amb relació a l’article 4 de
la LOPD.

L’exercici de les funcions que han estat atribuïdes a l’Administració consul-
tant i als equips per les normes amb rang de llei sectorials que regulen la pro-
tecció dels menors requereix l’accés a la informació que estigui a disposició
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de centres sanitaris, educatius o altres, sempre que sigui necessària, ade-
quada i no excessiva per dur a terme les actuacions d’anàlisi, inspecció o
seguiment del benestar o de la situació en què es troba l’infant o l’adolescent
sobre la base de l’interès superior de la persona menor, tenint en compte que
es tracta de supòsits excepcionals a la regla general del consentiment previ
de la persona afectada o dels seus representants.

La normativa aplicable preveu l’obligació de qualsevol persona, especialment
de les persones la professió de les quals els permet tenir un contacte directe
amb els infants i adolescents, de comunicar el possible risc o la situació de
desemparament, atès allò que estableix l’article 2 de la Llei 37/1991, de 30
de desembre. En tot cas, davant d’una negació de col·laborar per part de ter-
cers i tenint en compte les funcions que corresponen al Ministeri Fiscal en
matèria de protecció de menors, se’l pot instar a participar-hi.

Únicament es poden recaptar i tractar les dades que siguin estrictament
necessàries per al desenvolupament de les funcions que vetllen per la pro-
tecció de la persona menor en situació de risc o de desemparament, sense
que, en cap cas, aquesta habilitació es pugui estendre a altres actuacions
públiques de foment o d’ajut a la família que requereixin la petició per part
de la persona afectada.

Els fluxos informatius que es duen a terme de dades de persones menors
entre diferents administracions en exercici de les competències en matèria
de protecció dels infants i adolescents estan emparades per l’article 21 de la
LOPD; fora d’aquests supòsits les comunicacions necessàries per atendre
altres finalitats han d’estar expressament habilitades per l’article 11 de la
LOPD, per una norma amb rang de llei o disposar del consentiment de l’a-
fectat.

En tot cas, es considera recomanable establir protocols entre les parts cedent
i cessionària de les dades personals de menors que documentin la comuni-
cació o l’accés a la informació i en detallin les finalitats i usos, els destinata-
ris, les mesures de seguretat i les responsabilitats assumides segons les
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competències que corresponen a les parts d’acord amb la normativa secto-
rial aplicable.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per una administració
pública amb competències en l’àmbit de la salut referent a la cessió
de dades a les forces i els cossos de seguretat

Una administració pública amb competències en l’àmbit de la salut presenta
davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit en el qual sol·licita
el parer de l’Agència amb relació a una cessió concreta de dades personals.

Analitzada la petició, la documentació que s’acompanya, vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica i la normativa vigent aplicable, s’emet el dictamen
següent:

I

La consulta es planteja amb relació a la legitimitat de cedir a una unitat poli-
cial dades de caràcter personal, sobre la base d’una petició concreta per raó
d’una investigació sobre activitats presumptament delictives. En concret, se
sol·licita la confirmació de si dues persones determinades consten donades
d’alta a l’Administració consultant i, si és així, se’n demanen les dades de con-
tacte, concretament el domicili i les telèfons de contacte. En el fax mitjançant
el qual es formula la sol·licitud de dades personals es relacionen els noms
de les dues persones sobre les quals versa la petició i els seus respectius
documents identificatius.

L’organisme públic amb competències amb relació a la targeta sanitària res-
pon a la petició formulada que, d’acord amb el marc normatiu aplicable, els
«caldria algun número, referència i/o descripció relativa a l’expedient policial
concret obert contra les persones objecte de la petició. Sense necessitat
d’esmentar cap activitat delictiva, que obligadament encara està en fase de
presumpció, d’aquesta manera s’acreditaria i establiria una relació amb els
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supòsits exposats que vagi més enllà de la investigació d’unes imprecises
activitats. Altrament, a causa de l’escàs valor que la jurisprudència del nos-
tre país, tant penal com d’altres àmbits, atorga a la documentació tramesa
per fax, li agrairíem que ens fes arribar també la petició per correu».

En l’escrit pel qual se sol·licita el parer de l’Agència, s’adjunta còpia del fax
de petició de les dades, còpia del fax de resposta adreçat a la unitat policial
i còpia de la resposta tramesa pel Servei d’Assessorament de Derecho.com
amb relació al cas que es planteja, prèvia consulta de l’Administració pública
amb competències en l’àmbit de la salut.

II

De conformitat amb el que estableix l’article 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universi-
tats de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de
dades de caràcter personal i col·laborar amb aquestes administracions públi-
ques en la difusió de les obligacions derivades de la dita legislació. L’Estatut
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003,
de 20 de febrer, concreta en l’article 15.1.g que correspon a la directora de
l’Agència respondre les consultes que li formulin d’acord amb els termes de
l’esmentat article de la Llei.

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet sobre la base
dels esmentats articles 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i 15.1.g del
Decret 48/2003, de 20 de febrer.

III

En primer lloc, cal analitzar la cessió de dades de caràcter personal d’acord
amb la normativa aplicable. L’article 11 de la Llei orgànica de protecció de
dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) disposa:
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«1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden
ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb
el consentiment previ de l’interessat.

»2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari:
»a) Quan la cessió està autoritzada en una llei. […]»

Específicament, en l’àmbit dels tractaments de dades personals per les for-
ces i els cossos de seguretat, la mateixa LOPD preveu una regulació espe-
cífica en l’apartat segon de l’article 22.a, que regula la recollida i el tracta-
ment de dades per les forces i els cossos de seguretat sense el consentiment
de les persones afectades en els termes següents:

«2. La recollida i el tractament per a finalitats policials de dades de caràc-
ter personal per les forces i els cossos de seguretat sense el consenti-
ment de les persones afectades estan limitats als supòsits i les cate-
gories de dades que són necessaris per a la prevenció d’un perill real
per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, i han
de ser emmagatzemades en fitxers específics establerts a aquest
efecte, que s’han de classificar per categories en funció del grau de fia-
bilitat.»

Així doncs, de la LOPD exigeix que, si no es disposa del consentiment dels
titulars de les dades personals, la recollida i el tractament de dades perso-
nals siguin únicament per raó de la prevenció d’un perill real per a la segu-
retat pública o per a la repressió d’infraccions penals sense requerir que sigui
per raó d’un cas o d’una investigació concreta, sinó que únicament limita la
recollida i el tractament als supòsits i les categories de dades que són neces-
saris per atendre o dur a terme les finalitats esmentades.

Altrament es disposa amb relació a la recollida i el tractament de dades sen-
sibles, en concret en l’apartat tercer del mateix article que estableix les espe-
cificitats per a la recollida i el tractament de dades especialment protegides,
el qual es remet a l’article 7 LOPD:
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«3. La recollida i el tractament per les forces i els cossos de seguretat de
les dades a què fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 7 es poden
fer exclusivament en els supòsits en què sigui absolutament necessari
per a les finalitats d’una investigació concreta, sens perjudici del con-
trol de legalitat de l’actuació administrativa o de l’obligació de resoldre
les pretensions formulades, si s’escau, pels interessats que correspo-
nen als òrgans jurisdiccionals.»

Les dades sensibles a les que fa referència són les dades personals que reve-
len la ideologia, l’afiliació sindical, la religió i les creences i aquelles dades que
fan referència a l’origen racial, a la salut i a la vida sexual. Malgrat doncs, que
en molts supòsits, els fitxers de les forces i els cossos de seguretat poden con-
tenir dades sensibles, la petició que ha estat formulada en aquest supòsit con-
cret no conté aquest tipus d’informació personal, sens perjudici que pugui
resultar aplicable en d’altres ocasions, tenint especialment rellevància en rela-
ció amb l’àmbit material de l’Administració consultant, en termes generals.

L’article 11.2.a) LOPD eximeix doncs, del requisit del consentiment de l’a-
fectat per a les comunicacions de dades personals quan estiguin previstes
en una norma amb rang legal, que en aquest cas trobaria el seu emparament
en l’article 22 LOPD. S’introdueix d’aquesta manera, una excepció a la regla
general que exigeix el consentiment previ de l’interessat a les comunicacions
adreçades al compliment de les finalitats legítimes d’ambdós subjectes de la
comunicació. L’exempció del requisit del consentiment però, no significa que
resti inaplicable el règim general de protecció de dades, ans el contrari, cobra
especial rellevància el compliment dels principis generals de la protecció de
dades personals, atès que la comunicació de dades és inconsentida; el
mateix article 22.2 LOPD restringeix aquestes comunicacions als supòsits i
les categories de dades que siguin necessàries per a la prevenció d’un perill
real per a la seguretat pública o per a infraccions penals, i concreta així les
finalitats determinades, explícites i legítimes que poden atendre aquests trac-
taments. L’article 4 de la LOPD recull el principi de qualitat de les dades, prin-
cipi bàsic i definidor del règim de protecció de dades personals, l’apartat pri-
mer del qual exigeix que les dades només siguin recollides per ser tractades,
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i sotmetre-les a tractament, quan són adequades, pertinents i no excessives
amb relació a l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a
les quals s’han obtingut.

És necessari, doncs, que la petició d’informació personal per les forces i els cos-
sos de seguretat sigui formulada d’acord amb el que disposen les lleis aplica-
bles, atès que es tracta de supòsits d’excepció en què decau el consentiment
previ de la persona titular per atendre altres interessos públics, com és, en el
cas que ens ocupa, la protecció de la seguretat ciutadana. En termes generals,
l’Administració pública o el funcionari al qual es requereixen determinades
dades de caràcter personal pot sol·licitar, als efectes de poder justificar la comu-
nicació de les dades, un aclariment del motiu que fonamenta la petició per les
forces i els cossos de seguretat, si aparentment no es tracta de cap dels supò-
sits habilitats o si no es dedueix clarament que són unes dades necessàries per
a la prevenció d’un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d’in-
fraccions penals, sens perjudici que correspongui a les forces i els cossos de
seguretat l’apreciació dels fets o de les circumstàncies de les seva actuació.

IV

Amb relació al cas concret plantejat, la petició de dades personals per la uni-
tat policial en qüestió es motiva en el fet que són necessàries per a les inves-
tigacions que duu a terme sobre activitats presumptament delictives i s’inse-
reix d’aquesta manera en el supòsit habilitat per l’article 22.2 de la LOPD per
a la recollida i el tractament de dades personals necessàries per a la repres-
sió d’infraccions penals. La petició, a més, és d’unes dades personals con-
cretes, expressament i clarament determinades, que no tenen el caràcter de
dades sensibles, sinó que són dades merament identificatives de les perso-
nes sobre les quals es demana la informació. D’aquesta manera, la finalitat
perseguida i el fonament de la sol·licitud estan acreditats. No sembla, doncs,
que davant d’aquest cas concret sigui necessari sol·licitar un aclariment addi-
cional, sens perjudici que en la resposta a la sol·licitud d’informació, i als efec-
tes de deixar-ne constància, s’indiqui que les dades personals es comuniquen
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únicament a l’empara de l’article 22 de la LOPD i de l’excepció prevista per
la normativa de protecció de dades que autoritza la cessió de dades sense
el consentiment de les persones afectades quan la comunicació està prevista
en una norma amb rang legal.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, amb relació a la consulta plan-
tejada per l’Administració pública amb competències en l’àmbit de la salut,
s’arriba a les següents

Conclusions

Les dades personals només poden ser comunicades a una tercera persona
per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions
legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de la persona
interessada. El consentiment no és necessari quan la comunicació està
expressament habilitada per una norma amb rang de llei. En aquests supò-
sits, les dades personals que siguin objecte de comunicació, d’acord amb el
principi de qualitat, han de ser exclusivament les adequades, pertinents i no
excessives d’acord amb les finalitats legítimes, explícites i determinades a les
quals s’han de destinar.

La normativa de protecció de dades de caràcter personal habilita expressa-
ment la recollida i el tractament per a finalitat policials de dades personals
per les forces i els cossos de seguretat sense el consentiment dels titulars de
les dades, sempre que es limiti als supòsits i per a les categories de dades
que siguin necessaris per a la prevenció d’un perill real per a la seguretat
pública o per a la repressió d’infraccions penals.

Les peticions de dades de caràcter personal per les forces i els cossos de
seguretat formulades a l’empara de la normativa sobre protecció de la segu-
retat ciutadana que compleixin els requisits que estableixen els articles 22.2
o 22.3, segons correspongui, han de ser ateses d’acord amb la normativa
vigent, sens perjudici de qualsevol altra responsabilitat que pugui derivar d’un
tractament excessiu de la informació. En tot cas, l’òrgan o l’autoritat a la qual
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se sol·liciten les dades pot, davant d’una petició imprecisa o dubtosa d’in-
formació per les forces i els cossos de seguretat, i atès allò que disposa la
normativa de protecció de dades personals, sol·licitar un aclariment o la men-
ció expressa que es tracta d’informació necessària per a la prevenció d’un
perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals,
als efectes de determinar les possibles responsabilitats derivades d’un accés
indegut o d’una comunicació il·legítima de dades.

La sol·licitud de dades personals que s’ha plantejat a l’organisme públic amb
competències amb relació a la targeta sanitària individual determina quines
dades concretes són necessàries per a la investigació d’activitats presump-
tament delictives i compleix d’aquesta manera els principis de qualitat i de
legitimitat que regeixen el règim de protecció de dades personals, sens per-
judici que en la resposta i als efectes de documentar millor la comunicació
es pugui fer esment dels preceptes que emparen la cessió i la resta de nor-
mativa que sigui aplicable.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un col·legi
professional referent a l’accés dels candidats a les eleccions
col·legials a les dades personals del cens d’electors

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit en
el qual se sol·licita el parer de l’Agència amb relació a l’accés dels candidats
a les dades personals del cens de col·legiats.

Analitzada la petició, la documentació que s’acompanya i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

La consulta es planteja amb relació a la legitimitat de permetre l’accés dels
candidats que es proposen a les eleccions col·legials al cens d’electors inte-
grat per tots els col·legiats que tenen dret de vot. En concret, es van convocar
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eleccions per a l’elecció dels membres de la Junta de Govern i, amb ante-
rioritat, un dels candidats sol·licita el cens electoral sobre la base de l’article
41 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.

En l’escrit pel qual se sol·licita el parer de l’Agència s’adjunten, entre altres
documents, la convocatòria d’eleccions col·legials i una còpia de l’article 41
de la Llei orgànica esmentada.

II

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de
dades de caràcter personal. L’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, concreta en l’article
15.1.g que correspon a la directora de l’Agència respondre les consultes que
li formulin d’acord amb els termes de l’esmentat article de la Llei. A aquests
efectes, s’estableix que les consultes que han de formular les institucions i
organismes compresos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2002, es cursen per
mitjà de l’òrgan que n’ostenta la representació.

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet sobre la base
dels esmentats articles 5 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i 15.1.g del Decret
48/2003, de 20 de febrer.

III

L’article 3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), defineix en l’apartat i
el concepte de cessió o comunicació de dades com «qualsevol revelació
de dades efectuada a una persona diferent de la interessada». Així mateix,
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l’apartat c del mateix article defineix el concepte de tractament de dades per-
sonals com «les operacions i els procediments tècnics de caràcter automa-
titzat o no, que permeten recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, blo-
quejar i cancel·lar, així com les cessions de dades que deriven de
comunicacions, consultes, interconnexions i transferències». D’acord amb les
definicions d’aquests conceptes, la petició d’accés al cens d’electors formu-
lada per un candidat a les eleccions a òrgans col·legials ha de ser analitzada
d’acord amb les previsions que la LOPD estableix per a la cessió i comuni-
cació de les dades personals.

L’article 11 de la LOPD disposa:

«1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden
ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb
el consentiment previ de l’interessat.

»2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari:
»a) Quan la cessió està autoritzada en una llei. […]»

L’article 11.2.a de la LOPD eximeix, doncs, del requisit del consentiment de
la persona afectada per a les comunicacions de dades personals quan estan
previstes en una norma amb rang legal. S’introdueix d’aquesta manera una
excepció a la regla general que exigeix el consentiment previ de la persona
interessada a les comunicacions adreçades al compliment de les finalitats
legítimes d’ambdós subjectes de la comunicació. L’exempció del requisit del
consentiment, però, no significa que és inaplicable el règim general de pro-
tecció de dades, ans el contrari, cobra especial rellevància el compliment
dels principis generals de la protecció de dades personals, atès que la comu-
nicació de dades és inconsentida.

L’article 4 de la LOPD recull el principi de qualitat de les dades, principi bàsic
i definidor del règim de protecció de dades personals, l’apartat primer del
qual exigeix que les dades només poden ser recollides per ser tractades, i
sotmetre-les a tractament, quan són adequades, pertinents i no excessives
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amb relació a l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a
les quals s’han obtingut. Es prohibeix expressament (article 4.7 de la LOPD)
la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits, prohibició
que impedeix recollir un excés de dades o recollir-les sense el consentiment
quan aquest seria exigible amb relació a una part o a la totalitat de les dades
personals. Qualsevol recollida i posterior tractament que sobrepassin les exi-
gències de la necessitat i pertinència de les dades signifiquen una recollida
il·lícita o deslleial per haver utilitzat mecanismes existents amb un abast des-
mesurat.

El Tribunal Constitucional assenyala que el requisit del consentiment només
es pot eximir per a les comunicacions de dades quan s’han d’atendre béns
i drets de rellevància constitucional i introdueix la necessitat de valorar-ne la
justificació i proporcionalitat. Ho fa en la Sentència 292/2000, de 30 de
novembre, en el fonament jurídic 13, en els termes següents:

«[…] el dret a consentir la recollida i el tractament de les dades personals
(article 6 de la LOPD) no implica de cap manera consentir la cessió d’a-
questes dades a tercers, ja que constitueix una facultat específica que també
forma part del contingut del dret fonamental a la protecció d’aquestes dades.
I, per tant, la cessió d’aquestes a una tercera persona per procedir a un trac-
tament amb fins diferents dels que en van originar la recollida, fins i tot quan
poden ser compatibles amb aquests (article 4.2 de la LOPD), suposa una
nova possessió i un nou ús que requereixen el consentiment de la persona
interessada. Una facultat que només es pot limitar en consideració a drets i
béns de rellevància constitucional i que, per tant, estigui justificada, sigui pro-
porcionada i, a més, s’estableixi per llei, ja que el dret fonamental a la pro-
tecció de dades personals no admet altres límits.»

Cal, doncs, analitzar quin és el marc legal que regula l’àmbit de la consulta
plantejada per determinar la legalitat i l’emparament de la cessió de les dades
personals que integren el cens d’electors als candidats presentats a les elec-
cions col·legials i en concret la normativa sectorial que sigui aplicable.
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IV

El marc normatiu regulador d’aquesta petició d’accés és la Llei 13/1982, de
17 de desembre, de col·legis professionals, el Decret 329/1983, d’aprovació
del Reglament dels col·legis professionals de Catalunya i els Estatuts del
col·legi professional en qüestió. La Llei i el Reglament de col·legis professio-
nals es remeten, amb relació al règim electoral, a les previsions que s’esta-
bleixin en els Estatuts del col·legi. Aquests regulen, en els articles 46 i
següents la «participació dels col·legiats en els òrgans de govern i règim
electoral». D’altra banda, l’article 2 regula la normativa aplicable i disposa lite-
ralment:

«Aquesta corporació de dret públic es regeix per aquests Estatuts; per la Llei
13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals de Catalunya, modi-
ficada parcialment pel Decret legislatiu 12/1994, de 26 de juliol; pel Decret
329/1983, de 7 de juliol, que va aprovar el Reglament de col·legis professio-
nals de Catalunya, i per qualsevol altra legislació comunitària, estatal o auto-
nòmica que l’afecti.»

Amb relació a les previsions dels Estatuts que fan referència al règim electo-
ral, l’article 47 regula la convocatòria de les eleccions ordinàries als càrrecs
electes de la Junta, i l’article 48 regula la presentació de candidatures i assen-
yala, al final del paràgraf segon, que «la Junta de Govern facilita, d’acord amb
els mitjans de què disposa el Col·legi, la propaganda dels candidats en con-
dicions d’igualtat». Aquest precepte estableix una genèrica previsió respecte
dels mitjans de propaganda electoral que la Junta de Govern facilita.

La convocatòria d’eleccions col·legials que s’adjunta en l’escrit de consulta
com a document número 1, recull en l’apartat «Campanya electoral» algu-
nes previsions addicionals amb relació als mitjans que el Col·legi facilita a
les candidatures per dur a terme la campanya electoral, en concret amb
relació a la tramesa de propaganda i el format que ha de tenir aquesta, i
afegeix que «el Col·legi pot oferir, en igualtat de condicions, a totes les can-
didatures presentades altres mitjans de difusió a partir del seu web o
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altres».

En la mateixa convocatòria d’eleccions col·legials s’estableix que són elec-
tors amb dret de vot tots els col·legiats inscrits abans del 28 de juny de 2006
i que estiguin en plenitud dels seus drets, data que coincideix amb el dia de
celebració de les eleccions col·legials. L’apartat relatiu a «Normativa electo-
ral supletòria» estableix literalment que en «tot allò que no preveu aquesta
normativa, regeixen els estatuts col·legials i, si no n’hi ha, la Llei 5/1985, de
19 de juny, de règim electoral general».

Així doncs, la normativa sectorial aplicable reguladora del règim electoral
aplicable a les eleccions del Col·legi professional estableix determinades pre-
visions amb relació als mitjans a disposició de les candidatures per trametre
la propaganda electoral, però no fa una regulació específica en detall de l’e-
laboració del cens d’electors, de la seva actualització ni de la publicitat i del
règim d’accés a aquest.

D’altra banda, la Llei orgànica del règim electoral general, preveu en l’article
41 els accessos a les dades censals i recull en l’apartat 5 l’accés a una còpia
del cens per part dels representants de les candidatures i la seva utilització
exclusiva per atendre les finalitat electorals. Tal com s’ha indicat en l’apartat
II del present dictamen, les limitacions al dret fonamental a la protecció de
dades de caràcter personal, en aquest cas els límits al requisit del consenti-
ment previ de la persona titular de les dades, han de ser previstes en una
norma amb rang de llei i establertes en consideració en altres drets i béns
de rellevància constitucional. En aquest supòsit, si es considera aplicable la
Llei orgànica de règim electoral general en el procés electoral a aquesta cor-
poració, per raó de la clàusula de supletorietat, la previsió de l’article 41 de
la Llei orgànica de règim electoral general és habilitació suficient per legiti-
mar l’accés a les dades del cens d’electors.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, amb relació a la consulta plan-
tejada pel Col·legi professional, s’arriba a les següents
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Conclusions

Les dades personals només poden ser comunicades a una tercera persona
per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions
legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de la persona
interessada. El consentiment no és necessari quan la comunicació està
expressament habilitada per una norma amb rang de llei. En aquests supò-
sits, les dades personals que són objecte de comunicació, d’acord amb el
principi de qualitat, han de ser exclusivament les adequades, pertinents i no
excessives d’acord amb les finalitats legítimes, explícites i determinades a les
quals s’han de destinar.

La normativa sectorial reguladora del procés electoral aplicable a les elec-
cions col·legials del Col·legi professional que formula la consulta estableix
determinades previsions amb relació als mitjans a disposició de les candi-
datures per a la tramesa de propaganda electoral i es remet a normativa esta-
tal que sigui aplicable, en concret, a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
de règim electoral general, com a normativa electoral supletòria.

La normativa sectorial reguladora del procés electoral que ens ocupa no
conté previsions específiques amb relació a l’elaboració del cens d’electors,
la seva actualització o el règim d’accés a les dades que conté, de manera
que, si es considera aplicable la Llei orgànica de règim electoral general com
a norma supletòria, d’acord amb els termes de la convocatòria d’eleccions
col·legials, les previsions de l’article 41.5 de la Llei legitimen l’accés dels can-
didats al cens d’electors.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ajuntament […]
respecte a l’accés a informació dels fitxers d’una empresa
concessionària d’obra i serveis d’abastiment d’aigua potable al municipi

Un ajuntament presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una
consulta que planteja si l’empresa concessionària d’un contracte de gestió del
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servei públic d’abastiment d’aigua del municipi pot negar la cessió de dades
sobre els consums domiciliaris que l’Ajuntament li sol·licita per fer un estudi
sobre el consum d’aigua potable dels habitants de la ciutat.

Analitzada la petició, la documentació que s’acompanya, vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica i la normativa vigent aplicable, s’emet el dictamen següent:

I

La petició consisteix en un escrit de l’alcalde de l’ajuntament on es formula la
petició de consulta i s’adjunta, com a annex número 1, una fotocòpia parcial
del plec de clàusules administratives que regeix el contracte de gestió de ser-
veis públics per a la concessió d’obra i servei d’abastiment d’aigua; com a
annex número 2, l’escrit de petició de la informació que l’alcalde va adreçar a
l’empresa concessionària, i com a annex número 3, un text que representants
de l’empresa van lliurar en mà a l’Ajuntament indicant que era un correu elec-
trònic que exposava el parer de l’empresa sobre la cessió de les dades.

II

De conformitat amb el que estableix l’article 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que els ens locals li formulin sobre l’aplicació de la legislació de
protecció de dades de caràcter personal. L’Estatut de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, concreta
en l’article 15.1.g la manera de cursar aquestes consultes, que sempre s’han
de vehicular mitjançant l’òrgan que n’ostenta la representació. D’acord amb
el que preveu la normativa assenyalada, l’alcalde de l’ajuntament en qüestió
ha formulat la present consulta a la Direcció de l’Agència.

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet sobre la base
dels esmentats articles 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i 15.1.g del
Decret 48/2003, de 20 de febrer.

Dictàmens i consultes

223

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



III

La qüestió formulada per l’Ajuntament planteja si és legítima la negativa de
l’empresa concessionària del contracte de gestió del servei d’abastiment d’ai-
gua potable del municipi, davant la petició d’informació concreta que li for-
mula l’Ajuntament per dur a terme un estudi sobre el consum d’aigua dels
habitants del terme municipal.

En primer lloc, cal tenir en compte que l’explotació del servei d’abastiment
d’aigua comporta la necessitat de disposar de dades personals dels corres-
ponents usuaris per a la seva prestació. Aquestes dades personals dels
usuaris formen part d’una base de dades i són objecte de tractament amb la
finalitat de gestionar aquest servei. Això és rellevant als efectes de complir
allò que estableix l’article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), que
determina que les dades personals es recullen i es tracten per a finalitats
determinades, concretes i explícites.

La finalitat de l’obtenció i el tractament d’aquestes dades és la prestació del
servei d’abastiment d’aigua, que, d’acord amb allò que disposa la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (d’ara endavant, LRBRL),
és un servei públic municipal (article 25.2.e) de la LRBRL). Per tant, el muni-
cipi com a titular d’aquest servei públic ha de disposar del fitxer correspo-
nent que contingui les dades personals dels usuaris necessàries per a la
prestació d’aquest servei bàsic.

IV

Atès que, tal com s’esmenta en la petició d’informe, gestionava aquest ser-
vei públic d’abastiment d’aigua una empresa privada en règim de concessió
sobre la base del contracte administratiu del qual s’adjunta parcialment
còpia, cal entendre que s’haurien d’haver previst en el plec de clàusules els
aspectes relatius al tractament de les dades personals necessàries per a la
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seva gestió, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable. El conces-
sionari del servei, com a subjecte que du a terme un tractament de dades
personals per compte de l’Ajuntament, és l’encarregat del tractament en els
termes que estableixen els articles 12.1 i 2 de la LOPD.

La LOPD defineix en l’article 3 la figura de l’encarregat del tractament com la
persona física o jurídica, l’autoritat, el servei o qualsevol altre organisme que,
sol o conjuntament amb altres, tracta dades personals per compte del res-
ponsable del tractament, i defineix el responsable del fitxer o el tractament
com la persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan
administratiu que decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament.
Com hem indicat, en el supòsit que ens ocupa, d’una banda, el responsable
del fitxer o tractament dels usuaris del servei d’abastiment d’aigua de […] és
l’ajuntament, responsable d’acord amb la normativa de règim local de la pres-
tació d’aquest servei bàsic als habitants, i de l’altra, l’encarregat del tracta-
ment és l’entitat concessionària d’aquest servei públic.

En el contracte administratiu de gestió de serveis públics haurien d’estar
regulats, doncs, els requisits exigits en la normativa per a l’accés de l’enca-
rregat del tractament a les dades, amb clàusules que en preveiessin, entre
d’altres aspectes, la utilització per a l’exclusiva finalitat de la prestació del res-
pectiu servei públic, la prohibició de comunicació a terceres persones, la no
conservació més enllà de la prestació del servei estipulat al contracte i les
corresponents mesures de seguretat que hi siguin aplicables, de naturalesa
tècnica i organitzativa.

Aquesta mancança hauria de ser esmenada al més aviat possible per donar
compliment a la normativa de protecció de dades personals mitjançant la for-
malització d’un annex al plec de clàusules administratives o amb la subs-
cripció per les parts d’un clausulat adient. De la mateixa manera, si fos cert
—tal com esmenta el text del correu electrònic que s’adjunta com a annex
número 3— que els fitxers elaborats per a la gestió del servei d’abastiment
d’aigua consten sota la titularitat i responsabilitat de l’empresa concessionà-
ria, caldria suprimir aquest fitxer i crear degudament el fitxer de l’Ajuntament.
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Així, aquest hauria de crear el fitxer de titularitat pública d’usuaris del servei
d’aigua per disposició de caràcter general d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 20 de la LOPD i inscriure’l en el registre corresponent de protecció de
dades.

Tot i que el plec de clàusules administratives del present contracte no sem-
bla que tingui previst expressament el clausulat que defineix les obligacions
de l’encarregat del tractament, sí que preveu clarament que el titular del ser-
vei és l’Ajuntament i que aquest té dret a rebre informació per avaluar i con-
trolar la gestió del servei i a assumir temporalment la prestació del servei o
rescatar la concessió; supòsits, aquests darrers, que impliquen l’accés
directe als fitxers i a les bases de dades personals dels usuaris. De manera,
que és legítim que l’Ajuntament tingui accés a les dades personals dels noms
i les adreces dels titulars de contractes de subministrament d’aigua d’habi-
tatges del municipi que s’han donat de baixa, que no se’n coneix la lectura
o que no tenen consum, atès que no es tracta d’una cessió de dades per-
sonals sinó que l’empresa concessionària únicament té accés a aquesta infor-
mació per compte del responsable del fitxer, que n’és l’Ajuntament.

V

En darrer terme cal indicar que l’Ajuntament té accés legítim a la informació
sobre els titulars de contractes de subministrament d’aigua i sobre el consum
en la mesura que aquesta informació és necessària per a la prestació del ser-
vei de subministrament d’aigua, per fer el seguiment de la gestió del servei
que duu a terme l’empresa concessionària i a fi de poder fer estudis amb rela-
ció al consum d’aigua, la qualitat del servei o el control d’altres aspectes rela-
cionats. En tot cas, des de la perspectiva de la protecció de dades perso-
nals, cal tenir present que les dades dels titulars dels contractes de
subministrament només han de ser recollides, utilitzades o tractades si són
realment necessàries per a la realització de l’estudi, i que el seu tractament
ha de ser respectuós amb els drets de les persones afectades.
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En altres supòsits, si l’actuació que vol dur a terme l’Ajuntament amb les
dades personals obtingudes dels contractes de subministrament d’aigua
implica un canvi en la finalitat original, és a dir, la que té a veure amb la pres-
tació del servei de subministrament d’aigua, sí que cal analitzar novament la
legitimitat de l’actuació i sí que es necessita una previsió legal o el consenti-
ment de les persones afectades. D’aquesta manera, un estudi que es basi
en aquestes dades i que persegueixi altres finalitats no relacionades amb el
servei de subministrament d’aigua ha d’estar dotat d’una previsió expressa
per una norma o autoritzada per les persones afectades.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, amb relació a la consulta plan-
tejada per l’Ajuntament, s’arriba a les següents

Conclusions

La gestió del servei d’abastiment d’aigua en el municipi de […] és un servei
públic municipal que implica per ell mateix el tractament de dades personals
necessàries per poder prestar i cobrar el servei a les persones. Sens perju-
dici de verificar la situació actual i esmenar els aspectes que requereixin
actualització d’acord amb la normativa si escau, l’Ajuntament, com a res-
ponsable, hauria d’haver creat per disposició de caràcter general el corres-
ponent fitxer o tractament de titularitat pública d’acord amb el que estableix
l’article 20 de la LOPD i haver-ho inscrit en el registre corresponent de pro-
tecció de dades.

L’empresa concessionària per contracte administratiu de gestió de serveis
públics del servei d’abastiment d’aigua de […] té, des de la perspectiva de
la normativa de protecció de dades personals, la condició d’encarregat del
tractament, condició que legitima l’accés a dades personals per compte d’un
tercer, segons expressament estableix l’article 12 de la LOPD.

L’Ajuntament, com a responsable del fitxer, pot accedir a totes les dades per-
sonals que siguin necessàries per a la gestió del servei, el seguiment i el
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control de la qualitat de la prestació, així com per fer els estudis necessaris
per analitzar les necessitats del servei sempre que aquestes actuacions esti-
guin dins del seu àmbit d’actuació i no impliquin un canvi en la finalitat o una
nova destinació o ús de les dades personals incompatible amb les que van
legitimar la recollida inicial.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per una administració
pública amb competències en l’àmbit de menors, relativa al tractament
de dades de caràcter personal en la notificació del tràmit d’audiència
als interessats

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit en
el qual se sol·licita el parer de l’Agència amb relació al sistema de notificació
del tràmit d’audiència a les persones interessades, en el procediment d’as-
sumpció de les funcions tutelars de les persones menors d’edat que es con-
sideren desemparades..

Analitzada la petició i la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

La consulta es planteja amb relació a les funcions tutelars de les persones
menors desemparades que exerceix l’òrgan que, dins de l’Administració
pública que formula la consulta, té aquestes competències, establertes per
la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors
desemparats i de l’adopció, com també pel Decret 2/1997, de 7 de gener,
pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de
l’adopció.

La Llei esmentada disposa que l’adopció de qualsevol mesura i la finalitat i
l’abast d’aquesta han de ser notificats immediatament als pares, al tutor, al
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guardador o als familiars que darrerament hagin conviscut amb la persona
menor. Per tant, per a l’adopció de determinades mesures de protecció dels
menors que interessa poder dictar amb celeritat, atès el risc social en què es
poden trobar —com exposa l’Administració consultant—, cal donar un tràmit
d’audiència als interessats.

La consulta, en concret, es refereix al sistema més adient per tenir una con-
firmació immediata de la notificació, i les possibles implicacions per a la pro-
tecció de dades no tan sols de les persones interessades, sinó especialment
dels mateixos menors. No obstant això, es formula la consulta únicament amb
l’escrit de petició de […], sense acompanyar-lo de cap altra documentació.
No s’ha aportat documentació que acrediti el nombre i la tipologia de casos
que poden requerir aquesta mesura, o que aporti informació clara sobre
altres solucions alternatives, o pràctiques de notificació en supòsits compa-
rables.

II

L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha d’atendre les consultes que li
plantegin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades de caràc-
ter personal, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat (article 5.1.k de
la Llei 5/2002, de 19 d’abril). Així, la directora de l’Agència ha de respondre
les consultes que li formuli […], competent per raó de la matèria ja que es
tracta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (article 15.1.g del Decret
48/2003, de 20 de febrer, que aprova l’Estatut de l’Agència). En aquest cas,
malgrat que no formula la consulta l’òrgan que n’ostenta la representació, s’hi
dóna resposta tot fent avinent aquesta circumstància.

III

Com a consideració prèvia, pel que fa a la pràctica de les notificacions per
l’Administració pública, cal tenir present el que disposen els articles 58 i
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següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, amb relació a la
notificació a les persones interessades de les resolucions i els actes admi-
nistratius que afecten els seus drets i interessos, tot i que el procediment que
és objecte de la consulta pot tenir determinades particularitats pel que fa a
l’exercici de la notificació.

En concret, l’article 59.1 de la Llei 30/1992 disposa que les notificacions s’han
de dur a terme per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recep-
ció per la persona interessada o per qui la representi, així com de la data, la
identitat i el contingut de l’acte notificat, i en l’expedient s’ha d’incorporar l’a-
creditació de la notificació efectuada. Més enllà d’aquestes previsions, i de
les particularitats del cas concret, es poden admetre diferents sistemes de
notificació, sempre que compleixin els requisits formals i de contingut de la
normativa aplicable.

Amb relació als diferents sistemes de notificació a través de Correus, cal tenir
en compte allò que disposa la Llei 24/1998, de 13 de juliol, de regulació del
servei postal universal i de liberalització dels serveis postals. En la consulta,
l’Administració consultant esmenta concretament els sistemes de correu cer-
tificat amb acusament de rebuda, i el sistema de burofax, que, per tant, estan
subjectes als requisits que estableix la normativa aplicable, sense que corres-
pongui fer en aquest dictamen altres valoracions, amb relació a la conve-
niència o preferència per aquests o altres sistemes, fora del que tingui rela-
ció o incidència directa en la protecció de dades de caràcter personal.

IV

Des del punt de vista de la normativa de protecció de dades de caràcter per-
sonal, en concret, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protec-
ció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), cal valorar que
la notificació per burofax implica l’accés dels funcionaris de correus a dades
personals dels menors i de les persones que n’exerceixen la responsabilitat.

Dictàmens i consultes

230

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



En concret, en la consulta s’exposa que «els treballadors de correus tenen
accés al contingut de l’escrit pel qual fem el tràmit als interessats i se’ls cita
per tal de comunicar-los la mesura protectora proposada» i s’afegeix que «en
aquest escrit apareixen les dades del menor i de la seva família».

Així doncs, el sistema de notificació per burofax suposa un accés d’aquests
treballadors a dades de caràcter personal, accés que no es dóna en altres
sistemes de notificació. Si s’utilitza el burofax, l’Administració consultant ha
de comunicar una sèrie de dades identificatives dels destinataris, juntament
amb el missatge que és objecte de la notificació, als serveis centrals de
Correus, els quals han de transmetre aquesta informació a l’oficina corres-
ponent de Correus que fa arribar el burofax a la persona destinatària.

La utilització del burofax, a diferència del que succeeix amb el correu certi-
ficat com a sistema de notificació, implica que els funcionaris de correus
tenen accés al contingut de l’escrit que es tramet a la persona interessada, i
per tant un nombre indeterminat de persones poden tenir accés a dades de
caràcter personal, de la mateixa persona menor i dels pares o responsables
legals.

En el cas que ens ocupa, el missatge o la informació a què tenen accés ter-
ceres persones, més enllà de l’Administració que el transmet i de la persona
interessada, es pot desglossar, d’una banda, en un conjunt de dades de
caràcter personal, probablement de tipus identificatiu (nom i cognoms i
adreça dels interessats), i, de l’altra, una informació addicional sobre un pro-
cediment d’assumpció, per part de l’Administració pública, de les funcions
tutelars de menors que es consideren desemparats.

Tenint en compte que l’article 3 de la LOPD defineix dades de caràcter per-
sonal com «qualsevol informació referent a persones físiques identificades
o identificables», en aquest cas s’ha d’examinar la informació tramesa com
un conjunt, pel que fa al possible risc que pot tenir per als drets de les per-
sones afectades. No es pot considerar, doncs, de manera aïllada el risc que
suposa un accés indegut a dades merament identificatives, sinó que cal
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considerar aquest risc en connexió amb la protecció específica que reque-
reix la intimitat personal i familiar de les persones afectades, en el cas objecte
de consulta.

Així doncs, el conjunt de la informació que es pot transmetre en el burofax
afecta no tan sols el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter per-
sonal, configurat en l’article 18.4 de la Constitució, sinó també el dret fona-
mental a la intimitat personal i familiar, configurat en l’article 18.1 de la
Constitució. Aquesta afectació per a ambdós drets fonamentals fa que s’hagi
de controlar amb una cura especial el nombre de persones que hi accedei-
xen, i les garanties amb les quals s’accedeix a aquesta informació.

Aquestes consideracions porten a desaconsellar la comunicació d’una infor-
mació, que en conjunt esdevé especialment sensible, a un nombre indeter-
minat de persones, més enllà de l’Administració que formula la consulta i de
la persona que ha de rebre la notificació, com pot succeir si s’utilitza el sis-
tema de notificació per burofax, a menys que es pugui garantir un nivell de
protecció equiparable al que ofereixen altres sistemes de notificació que pot
utilitzar l’Administració pública en les seves relacions amb la ciutadania.

V

Des de l’àmbit de la protecció de dades personals, com s’ha apuntat en l’a-
partat anterior, en el cas objecte de consulta es fa un tractament de dades
de tipus identificatiu, i d’informació especialment sensible. Pel que fa a les
dades identificatives, es pot considerar que són necessàries per dur a terme
la notificació i, per tant, el seu tractament s’ajusta a les exigències de l’arti-
cle 4.1 de la LOPD. Segons aquest article, que recull el principi de qualitat
en el tractament de les dades, aquestes han de ser adequades, pertinents i
no excessives per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les
quals s’han obtingut. Així, la comunicació de dades identificatives a Correus
és necessària per al compliment de la finalitat legítima, que consisteix a efec-
tuar la notificació, i, per tant, s’entén ajustada a l’article 4 de la LOPD.

Dictàmens i consultes

232

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2006



No obstant això, pel que fa a la informació que acompanya la notificació, i
que ja s’ha qualificat d’especial rellevància perquè afecta la intimitat de
menors, és a dir, pel que fa a la resta de dades trameses, són excessives per
a la finalitat de notificació postal i, per tant, poden afectar clarament la inti-
mitat de les persones implicades si són d’accés per als funcionaris de
Correus o altres terceres persones, més enllà que la normativa aplicable dis-
posi un deure de confidencialitat.

Tenint en compte el règim general aplicable a la comunicació de dades de
caràcter personal (articles 11 i 21 de la LOPD), una possible comunicació de
dades més enllà de les dades identificatives, en el cas que ens ocupa, reque-
reix una cobertura normativa suficient; és a dir, la legitimitat per a la comuni-
cació de la informació especialment sensible, en el cas objecte de consulta,
s’ha de fonamentar en una norma amb rang legal. Si no és així, cal insistir-hi,
únicament s’ajusta al principi de qualitat de les dades la comunicació de
dades identificatives al gestor de la notificació (en aquest cas, Correus).

Amb més motiu, si es considera que el subjecte especialment protegit en
aquest cas és una persona menor d’edat. El marc normatiu (a banda del que
ja s’ha apuntat, la Llei orgànica 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor,
la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, així com la Llei orgànica
1/1996, de protecció jurídica del menor) estableix mesures d’especial pro-
tecció pel que fa a la intimitat dels menors d’edat. En la mateixa línia, la nor-
mativa de protecció de dades i el règim jurídic de protecció de les dades ha
de ser interpretat de manera restrictiva i especialment garantista si la persona
titular de les dades personals és menor d’edat.

VI

L’escrit tramès per l’Administració consultant exposa que els funcionaris de
correus, que poden accedir a la informació, que —com s’ha comentat en l’a-
partat anterior— en conjunt esdevé una informació especialment protegible,
estan sotmesos a una clàusula de confidencialitat prevista en la Llei postal.
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Efectivament, la Llei 24/1998, de 13 de juliol, de regulació del servei postal
universal, preveu un deure de secret imposat als seus treballadors, que és
complementari del que disposa la LOPD pel que fa a l’accés a les dades per
compte de tercers. L’article 3 de la Llei postal recull que els operadors dels
serveis postals han de garantir el secret de les comunicacions, conformement
al que disposa l’article 18.3 de la Constitució; afegeix que els operadors no
poden facilitar cap dada relativa a l’existència de la tramesa postal, a d’altres
circumstàncies, a la identitat del destinatari i remitent, entre d’altres, i afirma
que en tot cas s’aplica la LOPD.

L’article 9 de la Llei postal estableix també els requisits essencials per a la
prestació del servei postal, entre els quals destaca novament el respecte al
dret a la inviolabilitat de la correspondència i l’obligació de protecció de les
dades, la qual inclou el deure de secret de les de caràcter personal, la con-
fidencialitat de la informació tramesa o emmagatzemada i la protecció de la
intimitat.

Com s’ha apuntat, tot i aquesta previsió, el mer accés de tercers a la infor-
mació sobre el procediment objecte de la consulta, és desproporcionat,
segons allò que disposa l’article 4 de la LOPD.

A més, tot i que de la informació derivada de la consulta de l’Administració
es pot deduir que en principi els funcionaris de correus són els únics que
tenen accés a la informació objecte de notificació per burofax, i que aquests
com s’ha vist, estan obligats pel corresponent deure de secret, també s’ha
de considerar la possibilitat que no rebi la notificació la persona destinatària
mateixa (pares o tutors de la persona menor), sinó una tercera persona, la
qual, per tant, pot tenir accés efectiu, també, a la informació inclosa en el
burofax, possibilitat que no es dóna en principi en el cas d’un correu certifi-
cat rebut per un familiar que és al domicili.

Atès que amb la utilització del burofax la informació que s’hi conté pot ser
coneguda per un nombre indeterminat d’intermediaris, i que totes les perso-
nes que en un moment o altre del procés arriben a tenir coneixement de les
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dades personals dels afectats estan sotmeses a aquest deure de secret, cal
novament ponderar la utilització del burofax sobre la base de la naturalesa
de la informació tractada.

En conseqüència, cal desaconsellar la utilització del burofax, sobre la base
de les conseqüències negatives que, per a la intimitat de les persones impli-
cades, poden tenir tant un accés il·legítim a aquesta informació (en el cas de
terceres persones alienes a la comunicació que accidentalment poden acce-
dir a la informació), com un accés legítim (funcionaris de correus) en el qual
no es respecti suficientment el deure genèric de confidencialitat.

VII

Finalment, com s’ha avançat, la notificació per burofax en el cas objecte de
consulta implica un accés de tercers a una informació especialment sensible
amb relació a la protecció de dades i el dret a la intimitat de les persones
afectades.

En conseqüència, independentment del sistema triat per dur a terme la noti-
ficació, es recomana que el text que acompanya la notificació no inclogui més
informació que l’estrictament necessària. Cal tenir en compte, a l’hora de
valorar la informació i les dades que cal utilitzar en la notificació, allò que dis-
posa l’article 4 de la LOPD pel que fa al principi de qualitat de les dades.
Aquestes han de ser adequades, pertinents i no excessives, amb relació a
la finalitat que es vol aconseguir, en aquest cas, notificar a les persones inte-
ressades el corresponent tràmit d’audiència en el procediment iniciat en l’àm-
bit de protecció de menors. No s’ha de trametre cap informació que, tot i ser
relativa al procediment iniciat per l’Administració consultant, no sigui neces-
sària per fer efectiva la notificació del tràmit d’audiència als pares o respon-
sables de la persona menor d’edat.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, amb relació a la consulta plan-
tejada per una administració pública amb competències en l’àmbit de
menors, s’arriba a les següents
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Conclusions

Atès que el conjunt de la informació inclosa en la notificació objecte de la con-
sulta és especialment sensible i afecta de manera directa el dret a la intimi-
tat i el dret a la protecció de les dades de les persones afectades, aquesta
informació tramesa s’ha d’ajustar a la LOPD i als principis que s’hi preveuen,
entre d’altres, el principi de qualitat de les dades, recollit en l’article 4 de la
LOPD, independentment del sistema de tramesa utilitzat.

Per aplicació del principi de qualitat, el tractament i l’accés de tercers a les
dades identificatives és proporcionat i ajustat a la finalitat de notificació. No
obstant això, es considera que el tractament i l’accés de tercers a dades
especialment sensibles, com succeeix en el cas objecte de la consulta, és
desproporcionat i, per tant, no s’ajusta a les exigències de l’article 4.1 de la
LOPD.

La utilització de burofax en aquest cas implica un accés a una informació
que, en conjunt, esdevé especialment sensible. Hi ha un risc per a la intimi-
tat de les persones afectades i per a la protecció de les seves dades perso-
nals i, per tant, una comunicació de dades més enllà de les dades identifi-
catives requereix una cobertura normativa suficient, és a dir, la legitimitat per
a la comunicació de la informació especialment sensible ha de fonamentar-
se en una norma amb rang legal.

La notificació a través de burofax només es pot aconsellar si les condicions
de confidencialitat i de protecció per a la intimitat de les persones afectades
són equivalents als sistemes utilitzats per les administracions públiques per
notificar, com ara el correu certificat. En cas que les garanties de confiden-
cialitat no siguin equiparables a aquests sistemes, la utilització del burofax
per a aquest tipus de comunicacions, en què la informació tractada és espe-
cialment sensible, no és adequada.

Pel tipus d’informació objecte de la consulta, a l’hora de triar el sistema de
tramesa de notificacions, es considera necessari evitar l’accés de terceres
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persones alienes al responsable del tractament a la informació objecte de
notificació i als mateixos interessats, tot i l’existència en la normativa aplica-
ble del corresponent deure de secret.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per l’Ajuntament
de […] referent a l’accés a les dades personals d’acord amb
la normativa de residus

L’alcalde d’un ajuntament presenta davant l’Agència Catalana de Protecció
de Dades un escrit en el qual sol·licita el parer de l’Agència amb relació a
l’accés a dades personals en exercici de competències en matèria de resi-
dus.

Analitzada la petició, vist l’informe de l’Assessoria Jurídica i la normativa
vigent aplicable, s’emet el dictamen següent:

I

L’escrit de consulta sol·licita el parer de l’Agència amb relació a la possibili-
tat de requerir dades de caràcter personal a empreses o institucions en l’àm-
bit d’actuació que li atribueix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus, a fi d’obtenir informació sobre presumptes infractors. La consulta es
formula en termes genèrics i abstractes sense concretar quines són les dades
requerides, els possibles supòsits a què fa referència, inclosa la gravetat dels
fets, o quines són les presumptes infraccions que, si és el cas, justificarien el
requeriment de dades de caràcter personal.

Tenint en compte l’ambigüitat de la consulta formulada, el present dictamen
s’emet en termes generals, d’acord amb el marc normatiu vigent que pugui
ser aplicable als supòsits que siguin una infracció de la Llei reguladora dels
residus i que alhora requereixin la sol·licitud de dades sobre una tercera per-
sona per esbrinar els fets ocorreguts.
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II

De conformitat amb el que estableix l’article 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens locals i les universi-
tats de Catalunya li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de
dades de caràcter personal i col·laborar amb aquestes administracions públi-
ques en la difusió de les obligacions derivades de la dita legislació. L’Estatut
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003,
de 20 de febrer, concreta en l’article 15.1.g que correspon a la directora de
l’Agència respondre les consultes que li formulin d’acord amb els termes de
l’esmentat article de la Llei. A aquests efectes s’estableix que les consultes
que hagin de fer els ens locals i altres entitats o organismes que en depenen
es cursen per mitjà de l’òrgan que n’ostenta la representació, és a dir, tal com
ha formulat l’Ajuntament, a través dels seu alcalde.

Un cop fetes aquestes precisions, el dictamen s’emet sobre la base dels
esmentats articles 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i 15.1.g del Decret
48/2003, de 20 de febrer.

III

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), a l’article 3.i defineix el concepte
de cessió o comunicació de dades com «qualsevol revelació de dades feta
a una persona diferent de la interessada». Així mateix, l’apartat c del mateix
article defineix el concepte tractament de dades personals com «les opera-
cions i els procediments tècnics de caràcter automatitzat o no que perme-
ten recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així
com les cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, inter-
connexions i transferències». D’acord amb les definicions d’aquests con-
ceptes, la petició d’accés a dades personals d’una tercera persona formu-
lada per l’ens local a una empresa o institució s’ha d’analitzar d’acord amb
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les previsions que la LOPD estableix per a la cessió i comunicació de les
dades personals.

L’article 11 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal
(d’ara endavant, LOPD) disposa:

«1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden
ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb
el consentiment previ de l’interessat.

»2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari:
»a) Quan la cessió està autoritzada en una llei. […]»

D’acord amb l’article 11.2.a de la LOPD, no és necessari disposar del con-
sentiment de la persona afectada per a les comunicacions de dades perso-
nals quan estan previstes en una norma amb rang legal. S’introdueix, d’a-
questa manera, una excepció a la regla general que exigeix el consentiment
previ de la persona interessada a les comunicacions adreçades al compli-
ment de les finalitats legítimes d’ambdós subjectes de la comunicació.
L’exempció del requisit del consentiment, però, no significa que és inaplica-
ble el règim general de protecció de dades, ans el contrari, cobra especial
rellevància el compliment dels principis generals de la protecció de dades
personals, atès que la comunicació de dades és inconsentida.

L’article 4 de la LOPD recull el principi de qualitat de les dades, principi bàsic
i definidor del règim de protecció de dades personals, l’apartat primer del
qual assenyala que les dades només poden ser recollides per ser tractades,
i sotmetre-les a tractament, quan són adequades, pertinents i no excessives
amb relació a l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a
les quals s’han obtingut. Es prohibeix expressament (article 4.7 de la LOPD)
la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits, prohibició
que impedeix recollir un excés de dades o recollir-les sense el consentiment
quan aquest pot ser exigible amb relació a una part o a la totalitat de les
dades personals. Qualsevol recollida i posterior tractament que sobrepassin
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les exigències de la necessitat i pertinència de les dades signifiquen una
recollida il·lícita o deslleial per haver utilitzat mecanismes existents amb un
abast desmesurat.

El Tribunal Constitucional assenyala que el requisit del consentiment només
es pot eximir per a les comunicacions de dades quan s’han d’atendre béns
i drets de rellevància constitucional i introdueix la necessitat de valorar-ne la
justificació i proporcionalitat. Ho fa en la Sentència 292/2000, de 30 de
novembre, en el fonament jurídic 13, en els termes següents:

«[…] el dret a consentir la recollida i el tractament de les dades personals
(article 6 de la LOPD) no implica de cap manera consentir la cessió d’a-
questes dades a tercers, ja que constitueix una facultat específica que també
forma part del contingut del dret fonamental a la protecció d’aquestes dades.
I, per tant, la cessió d’aquestes a una tercera persona per procedir a un trac-
tament amb fins diferents dels que en van originar la recollida, fins i tot quan
poden ser compatibles amb aquests (article 4.2 de la LOPD), suposa una
nova possessió i un nou ús que requereixen el consentiment de la persona
interessada. Una facultat que només es pot limitar en consideració a drets i
béns de rellevància constitucional i que, per tant, estigui justificada, sigui pro-
porcionada i, a més, s’estableixi per llei, ja que el dret fonamental a la pro-
tecció de dades personals no admet altres límits.»

Cal, doncs, analitzar quin és el marc legal que regula l’àmbit de la consulta
plantejada per determinar la legalitat i l’emparament de la cessió de les dades
personals d’un presumpte infractor de la Llei de residus de Catalunya a l’ens
local, amb el requeriment previ a una empresa o institució.

IV

La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus atribueix, entre d’al-
tres, competències en matèria de gestió dels residus municipals als muni-
cipis; a més, en el títol iii estableix les infraccions i sancions en matèria de
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residus, i atribueix als municipis l’exercici de la potestat sancionadora en fun-
ció de la quantia de les sancions que siguin aplicables i del fet que siguin
competents en la matèria quan es tracta de sancions no econòmiques, com
la suspensió o la clausura de l’activitat.

D’acord amb la Llei reguladora dels residus, els ajuntaments poden ser,
doncs, l’autoritat competent per a la inspecció i sanció de les conductes que
contravenen la norma, i en aquest sentit poden recaptar la informació neces-
sària per a l’exercici de les funcions que la Llei els atribueix. La mateixa Llei
preveu les competències dels inspectors ambientals i la possibilitat d’acce-
dir a propietats privades sempre amb ple respecte als drets fonamentals de
les persones, en particular, ple respecte a la inviolabilitat del domicili, en l’a-
dopció de mesures cautelars, en l’exercici d’activitats inspectores o de fis-
calització de les activitats de producció i de gestió dels residus.

Tal com ja s’indica en el punt anterior del present dictamen, el dret a la pro-
tecció de dades de caràcter personal és un dret fonamental de les persones
físiques i, per tant, no admet cap altra limitació que la que estableix una
norma amb rang de llei i en consideració a altres béns o drets de rellevància
constitucional. D’aquesta manera, l’accés a dades personals d’una persona
sense el seu consentiment ha de tenir reconeixement exprés en una llei i ha
de ser per atendre un altre dret de rellevància constitucional com pot ser, en
el cas que ens ocupa, la protecció del medi ambient. D’acord amb això, per
conciliar ambdues previsions és important tenir en compte que la cessió de
dades és una actuació que limita l’exercici d’un dret fonamental, en el sentit
que exclou el seu titular del poder de decisió; una decisió que li concerneix
i que per tant s’ha d’analitzar de manera restrictiva i ponderant adequada-
ment els interessos que justifiquen aquesta mesura.

Així l’accés a les dades personals d’una persona sense el seu consentiment
i a través del requeriment a una tercera persona ha de tenir caràcter subsi-
diari i s’ha de sol·licitar en defecte de l’existència d’altres fonts d’informació.
La motivació d’aquest accés és un element fonamental a l’hora de valorar la
necessitat d’atendre la petició d’informació, sobretot a l’hora de justificar
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adequadament un accés que la normativa ha previst de manera limitativa. La
motivació de la petició d’accés ha d’acreditar la ineficàcia dels recursos habi-
tuals per a l’obtenció de la informació relativa a un supòsit concret, ha d’es-
pecificar l’interès públic prevalent o el bé jurídic a tutelar i la idoneïtat de les
dades per a la resolució del supòsit. En tot cas, aquesta motivació s’ha de
ponderar amb el dret fonamental a la protecció de dades personals a fi d’a-
nalitzar la possible legitimitat de l’accés i ha d’estar condicionada a la gra-
vetat del fet infractor o de la repercussió d’aquest.

En aquest àmbit és, doncs, especialment rellevant condicionar tota possibi-
litat d’accés a dades personals d’una persona física, a través del requeriment
a una empresa o institució, al coneixement previ de quin és el supòsit con-
cret que es planteja, la gravetat de la conducta infractora i la necessitat i l’a-
dequació de les dades personals per a la resolució del cas.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, amb relació a la consulta plan-
tejada per l’Ajuntament de […], s’arriba a les següents

Conclusions

No és necessari el consentiment per a la cessió de dades de caràcter per-
sonal quan la comunicació està expressament habilitada per una norma amb
rang de llei. En aquests supòsits, les dades personals que són objecte de
comunicació, d’acord amb el principi de qualitat, han de ser exclusivament
les adequades, pertinents i no excessives d’acord amb les finalitats legítimes,
explícites i determinades a les quals s’han de destinar.

L’autoritat competent en matèria de residus en exercici de les funcions d’ins-
pecció i sanció que la Llei li atribueix pot accedir a la informació que reque-
reixi per al desenvolupament de les seves tasques. L’accés a dades perso-
nals de persones físiques sense el seu consentiment a través del requeriment
a una tercera persona és una mesura restrictiva del dret fonamental a la
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protecció de dades personals i, per tant, no ha de ser possible amb caràc-
ter general.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per una institució
competent en matèria de drets dels ciutadans referent a la cessió
de dades personals de naturalesa tributària

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta
que planteja diferents aspectes relatius a la tramitació dels procediments san-
cionadors en matèria de trànsit i, en concret, l’accés de les autoritats admi-
nistratives de l’Administració pública competent en aquesta matèria a les
dades personals del padró municipal d’habitants i a les dades de què dis-
posa l’Administració estatal tributària.

I

La petició de consulta es formalitza en un escrit on s’exposa la situació actual
amb relació a les notificacions administratives de sancions en matèria de tràn-
sit i on es plantegen diferents possibles alternatives que permetrien a una
administració pública amb competències en matèria de trànsit disposar de
més dades personals dels sancionats per notificar-los la sanció i evitar d’a-
questa manera la indefensió que es produeix, a criteri de la institució con-
sultant, quan s’executa una mesura de constrenyiment sobre el patrimoni
d’una persona afectada sense haver rebut personalment la notificació de la
sanció dels diferents tràmits anteriors per error al domicili de notificació.

Segons s’exposa, la situació actual es produeix pel fet que l’Administració
pública amb competències en matèria de trànsit no disposa d’una base de
dades que contingui tots els domicilis actuals dels sancionats tot i que segons
la normativa vigent l’obligació de notificar el canvi de domicili a efectes de
notificació recau sobre la mateixa persona afectada. D’aquesta manera la
infracció i la resolució sancionadora es notifica en un domicili erroni i la per-
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sona afectada té coneixement per primera vegada de la sanció quan rep la
notificació de la providència de constrenyiment. La via de constrenyiment és
executada per part de la corresponent entitat estatal amb competències en
l’àmbit tributari (d’ara endavant, l’entitat tributària) per raó d’un conveni subs-
crit entre aquesta entitat i l’Administració pública.

Les diferents possibilitats que es plantegen en la consulta a fi de millorar l’e-
ficàcia real d’aquestes notificacions en matèria de trànsit i que tenen impor-
tants repercussions en matèria de protecció de dades són:

— la possibilitat que l’Administració pública amb competències en matèria
de trànsit pugui sol·licitar als ajuntaments la dada del domicili de la per-
sona afectada que consta en el padró municipal ja que és una dada relle-
vant per a l’exercici de les seves competències;

— règims d’excepcionalitat al requisit del consentiment per cedir les dades
tributàries, que autoritzin a l’Administració pública amb competències en
matèria de trànsit a fer ús de les dades identificatives de què disposa
(l’entitat tributària), la qual cosa implica una modificació normativa;

— connectar i millorar les bases de dades del Govern central de manera que
es pugui tenir un accés transversal a les dades identificatives dels ciuta-
dans que disposa l’Administració.

En l’escrit s’aprofundeix sobre les diferents opcions plantejades i se sol·licita
el parer d’aquesta Agència amb relació a aquests possibles accessos i ces-
sions de dades de caràcter personal.

Analitzada la petició, la normativa vigent aplicable i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

II

De conformitat amb el que estableix l’article 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes que li formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de
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dades de caràcter personal. L’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, concreta en l’article
15.1.g la manera de cursar aquestes consultes, que sempre s’han de vehi-
cular mitjançant l’òrgan que n’ostenta la representació.

El present dictamen s’emet sobre la base dels esmentats articles 5.1.k de la
Llei 5/2002, de 19 d’abril, i 15.1.g del Decret 48/2003, de 20 de febrer.

III

La qüestió formulada s’ha d’analitzar segons les diferents implicacions que
en matèria de protecció comporten les tres possibilitats plantejades, estudiant
en primer lloc la consulta a les dades del padró; en segon lloc les previsions
de la normativa tributària amb relació a les cessions de dades de què dis-
posa l’Administració tributària per a l’exercici de les seves funcions i la seva
possible modificació, i en darrer terme, les implicacions d’una interconnexió
de bases de dades dins de la mateixa Administració pública.

El padró municipal és una base de dades que disposa d’una regulació prò-
pia i conseqüentment la legislació específica que la regula ha determinat els
aspectes essencials de la seva configuració, en concret, als articles 15 i s.
de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 4/1996, de 10 de gener
(d’ara endavant, LRBRL), on es preveu l’obligació de tot resident d’inscriure’s
al padró del municipi on ha fixat la seva residència. La norma defineix la tri-
ple finalitat del padró. El padró determina la població del municipi, és el requi-
sit per adquirir la condició de veí i serveix per acreditar la residència i el domi-
cili habitual, segons estableixen els articles 15 i 16.1 de la LRBRL. El padró
municipal inclou dades relatives a l’edat, el sexe, la nacionalitat i el nivell aca-
dèmic, com també altres informacions necessàries per a l’elaboració del cens
electoral; però, tal com s’esmenta en l’escrit de consulta, la cessió de les
dades del padró a altres administracions, sense el consentiment previ de la
persona interessada únicament està autoritzada per als assumptes en els
quals la residència o el domicili sigui rellevant.
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La mateixa Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), en la disposició addicional
segona preveu l’existència de registres de població de les administracions
que poden sol·licitar a l’Institut Nacional d’Estadística les dades que consten
als padrons amb l’única finalitat de realitzar comunicacions i notificacions que
siguin necessàries per a l’exercici de les seves competències. Així doncs, si
no es tracta d’un accés necessari a les dades de nom i domicili a efectes de
notificar o contactar amb particulars per raó de relacions juridicoadministra-
tives que tenen amb les administracions públiques, els accessos al padró
municipal no són legítims.

El supòsit que es planteja d’utilitzar les dades del padró municipal per a la
notificació de les sancions administratives de trànsit als particulars addicio-
nalment amb les dades de localització de què ja disposa l’Administració
pública amb competències en matèria de trànsit compleix estrictament els
requisits exigits per la normativa, atès que es tracta de notificar al particular
una sanció administrativa en una segona adreça a fi de garantir o assegurar
el coneixement efectiu de la sanció en el supòsit que les dades de què dis-
posa l’esmentada Administració pública no estiguin actualitzades. L’accés a
les dades del padró és únicament a efectes de localització i notificació de la
sanció administrativa al particular i, per tant, comprèn únicament les dades
de nom i domicili del titular, sempre que s’hagi verificat la inadequació i la
manca de veracitat de les dades que consten en les bases de dades d’a-
questa Administració.

En aquest punt cal posar de manifest que, tot i que la normativa sectorial de
trànsit preveu com una infracció lleu no comunicar a l’Administració compe-
tent el domicili del conductor del vehicle, la LOPD preveu en l’article 4.3 que
«les dades de caràcter personal han de ser exactes i posades al dia de
manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat» i en
l’apartat 4 del mateix article que «si les dades de caràcter personal registra-
des són inexactes, en tot o en part, o incompletes, han de ser cancel·lades i
substituïdes d’ofici per les dades corresponents rectificades o completades,
sens perjudici de les facultats que l’article 16 reconeix als afectats».
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S’estableix d’aquesta manera l’obligació del responsable del fitxer o tracta-
ment d’actualitzar les dades personals amb el corresponent dret de rectifi-
cació de què disposa la persona titular de les dades com una de les facul-
tats integrants de l’habeas data.

En aquests termes, considerem que el recurs a la base de dades del padró
és subsidiari de la base de dades de l’Administració pública amb compe-
tències en matèria de trànsit. El registre de conductors o les altres bases de
dades de què disposi l’Administració esmentada per al desenvolupament de
les seves funcions han de garantir la seva idoneïtat per al bon funcionament
de les tasques que té encomanades, fet que en legitima, des de la perspec-
tiva de la protecció de dades de caràcter personal, la seva creació i l’as-
sumpció de funcions que li correspon. D’altra manera, seria com reconèixer
la inadequació de la informació de què disposa aquesta Administració per al
desenvolupament de les seves competències legalment assignades. Cal tenir
en compte mecanismes senzills per a l’actualització de la informació per part
dels ciutadans, el recurs a tramitacions electròniques i altres possibles ins-
truments que agilitin, incentivin o esperonin el canvi i la modificació de les
dades dels particulars quan correspon, així com analitzar els mitjans propis
per a la verificació i l’actualització de les dades dels particulars tal com la nor-
mativa preveu.

IV

En segon terme analitzarem la normativa tributària a fi i efecte de determinar
si les dades de què disposa l’entitat tributària poden ser cedides a
l’Administració pública amb competències en matèria de trànsit als efectes
de notificar les sancions administratives en matèria de trànsit a les persones
afectades.

L’article 11 de la LOPD estableix per a la cessió de dades de caràcter per-
sonal:
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«1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden
ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb
el consentiment previ de l’interessat.

»2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari:
»a) Quan la cessió està autoritzada en una llei. […]»

En l’àmbit de les dades de transcendència tributària la normativa específica
estableix una detallada regulació del seu caràcter reservat i dels requisits exi-
gits per a la seva cessió, en l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desem-
bre, general tributària. En concret es preveu que:

«1. Les dades, els informes o antecedents obtinguts per l’Administració tri-
butària en el compliment de les seves funcions tenen caràcter reservat
i només poden ser utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recur-
sos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de les
sancions que siguin procedents, sense que puguin ser cedits o comu-
nicats a tercers, llevat que la cessió tingui per objecte:

[…]

»j) La col·laboració amb òrgans o entitats de dret públic encarregats de la
recaptació de recursos públics no tributaris per a la correcta identifi-
cació dels obligats al pagament.

»k) La col·laboració amb les administracions públiques per al desenvolu-
pament de les seves funcions, amb l’autorització prèvia dels obligats
tributaris a què es refereixin les dades subministrades.

»2. En els casos de cessió que preveu l’apartat anterior, la informació de
caràcter tributari ha de ser subministrada preferentment mitjançant la
utilització de mitjans informàtics o telemàtics. Quan les administracions
públiques puguin disposar de la informació pels mitjans esmentats, no
es pot exigir als interessats l’aportació de certificats de l’Administració
tributària amb relació a la dita informació.
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»3. L’Administració tributària ha d’adoptar les mesures necessàries per
garantir la confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.
Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes
dades, informes o antecedents estan obligats al més estricte i complet
secret respecte d’aquests, excepte en els casos esmentats. […]»

La redacció de l’apartat j de l’article 95 s’introdueix per primer cop com a excep-
ció al caràcter reservat de les dades de transcendència tributària en la vigent
Llei general tributària de 17 de desembre de 2003, sense que es preveiés una
excepció similar en el redactat de l’article equivalent en l’anterior Llei general tri-
butària (article 113). D’aquesta manera, es preveu la possible col·laboració entre
l’Administració tributària i altres administracions públiques que tinguin com a fun-
ció la recaptació d’ingressos públics de naturalesa no tributària sense que sigui
necessari el consentiment previ de la persona interessada.

Efectivament, tal com s’assenyala en l’escrit de consulta, la doctrina manté
una posició restrictiva en la interpretació de les excepcions al caràcter reser-
vat i a l’absència del consentiment de la persona ¡titular. Una mateixa actitud
estricta i restrictiva se sosté des de la perspectiva de la protecció de dades
personals, en la mesura que totes les exempcions al consentiment previ de
la persona afectada han de ser previstes per una norma amb rang de llei en
la mesura que són límits que el legislador estableix al dret fonamental a la
protecció de dades de caràcter personal que tenen els seus titulars.

Malgrat aquesta posició restrictiva relativa a les excepcions al caràcter reser-
vat de les dades o informacions de transcendència tributaria, la normativa
vigent preveu expressament aquesta col·laboració entre l’entitat tributària i les
administracions a les quals els correspon la recaptació d’ingressos públics
de naturalesa no tributària. Aquesta cessió de dades es limita a les dades
necessàries per a la correcta identificació dels obligats al pagament, tal com
se sol·licita en el supòsit plantejat, a fi de poder identificar correctament els
deutors de la sanció administrativa.

Es troba, doncs, prevista per la normativa vigent la possible cessió de dades
entre l’Administració tributària i altres administracions que tenen com a funció
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la recaptació d’altres recursos públics no tributaris, sempre que sigui única-
ment realitzada per a la correcta identificació de les persones afectades, fet
que faria innecessària, al nostre entendre, una nova i específica excepció per
als supòsits de sancions administratives en matèria de trànsit viari en l’article
95.1 de la Llei general tributària.

Així doncs, malgrat que actualment correspon a l’entitat tributària en matèria
de trànsit, únicament l’execució de la via del constrenyiment sobre els deu-
tors en virtut de l’encomana establerta pel conveni que s’esmenta en l’escrit
de consulta, i és en aquesta fase que l’Administració tributària utilitza les
dades de què ella disposa a efectes de localitzar la persona afectada, la nor-
mativa actual no determina expressament en quina fase del procediment
recaptatori es poden cedir les dades de transcendència tributària. Entenem
que la regulació actual no impedeix que aquesta cessió de dades de trans-
cendència tributària a administracions competents en matèria de recaptació
d’altres ingressos públics pugui realitzar-se en una fase prèvia a la via de
constrenyiment sobre el patrimoni personal.

Aquestes consideracions es formulen sens perjudici d’entendre que el recurs
a les dades de transcendència tributària per part d’administracions encoma-
nades de la recaptació d’ingressos públics no tributaris, per exigència del
mateix principi de qualitat de les dades i del principi de finalitat, és subsidiari
un cop s’ha verificat que les bases de dades pròpies no disposen de la infor-
mació identificativa de la persona particular afectada o és necessari el seu
recurs per comprovar-ne l’adequació. Reiterem en aquest punt, la responsa-
bilitat que sobre el principi de qualitat correspon al titular de la base de dades
de conductor amb relació a la depuració de la informació incorrecta o
inexacta.

V

En darrer terme correspon comentar la tercera possibilitat plantejada en l’es-
crit de consulta que, com efectivament ja s’esmenta, presenta importants
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problemes amb relació al principi de finalitat que regeix el règim de protec-
ció de dades de caràcter personal.

El particular règim que regula la recollida i el tractament de les dades per-
sonals per part de les administracions públiques o altres entitats que integren
el sector públic, en consideració a les funcions d’interès general que l’orde-
nament jurídic els atribueix, es caracteritza per l’excepció a la regla general
del consentiment previ de la persona afectada a la recollida i tractament de
les dades quan aquestes dades són tractades per a l’exercici de les funcions
que els han estat legalment atribuïdes.

Tenint en compte les imprescindibles funcions que duen a terme les admi-
nistracions públiques en interès de la societat, el legislador ha exclòs la
necessitat del consentiment previ de la persona titular de les dades per reco-
llir i registrar les dades personals, com també en alguns supòsits per comu-
nicar-les quan això és necessari perquè aquestes administracions puguin dur
a terme les funcions que la normativa els ha assignat quan exerceixen una
mateixa competència o competències que versen sobre una mateixa matè-
ria, per respondre a un interès general o a una missió pública.

Amb aquesta excepció a la formulació general del dret fonamental a la pro-
tecció de dades, decau una part essencial del nucli que l’integra, en bene-
fici de les finalitats d’interès públic que han d’atendre les administracions
públiques. A conseqüència d’això, és indispensable que el principi de finali-
tat prengui tota la importància que justifica aquesta excepció. Així, la defini-
ció de les finalitats i els usos als quals les dades es destinen i la justificació
de l’adequació i la necessitat d’aquestes dades per atendre-les ha de ser
transparent i explícita i ha de dur aparellada una interpretació adequada que
s’ajusti al principi de legalitat que regeix el funcionament de les administra-
cions públiques.

El mateix Tribunal Constitucional indica que el requisit del consentiment només
es pot eximir per a les comunicacions de dades quan s’han d’atendre béns
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i drets de rellevància constitucional i introdueix la necessitat de valorar-ne la
justificació i proporcionalitat. Ho fa en la Sentència 292/2000, de 30 de
novembre, en el fonament jurídic 13, en els termes següents:

«[…] el dret a consentir la recollida i el tractament de les dades personals
(article 6 de la LOPD) no implica de cap manera consentir la cessió d’a-
questes dades a tercers, ja que constitueix una facultat específica que també
forma part del contingut del dret fonamental a la protecció d’aquestes dades.
I, per tant, la cessió d’aquestes a una tercera persona per procedir a un trac-
tament amb fins diferents dels que en van originar la recollida, fins i tot quan
poden ser compatibles amb aquests (article 4.2 de la LOPD), suposa una
nova possessió i un nou ús que requereixen el consentiment de la persona
interessada. Una facultat que només es pot limitar en consideració a drets i
béns de rellevància constitucional i que, per tant, estigui justificada, sigui pro-
porcionada i, a més, s’estableixi per llei, ja que el dret fonamental a la pro-
tecció de dades personals no admet altres límits.»

El principi de finalitat no exigeix únicament que les finalitats per a les quals
les dades són recollides i tractades siguin legítimes, determinades i defi-
nides a priori sinó que prohibeix expressament tot tractament posterior per
finalitats incompatibles. Res no impediria que el legislador mitjançant una
norma amb rang de llei apreciés la compatibilitat de determinades finali-
tats com ja ho fa amb les finalitats històriques o científiques o en el mateix
95 de la Llei general tributària quan obre possibles cessions sense el con-
sentiment de la persona titular de les dades. En aquest darrer supòsit, cal
tenir en compte que el legislador autoritza determinades cessions que res-
ponen a la protecció dels interessos i recursos econòmics dels poders
públics llevat d’alguns altres supòsits que ho són per atendre funcions d’al-
tres poders de l’Estat, com la tutela dels menors o la col·laboració amb el
poder judicial.

Ara bé, una interconnexió de les bases de dades de la mateixa Administració
pública, en termes generals, vulneraria de manera directa el principi de fina-
litat i el principi de proporcionalitat. Les facultats de control que l’habeas data
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atorga a la persona titular quedarien menystingudes amb un flux continu i
generalitzat entre els diferents òrgans d’una mateixa administració encoma-
nada d’una innombrable quantitat de competències diferents, sense que la
persona titular tingués cap mecanisme per saber on són les dades que la
concerneixen i davant de qui exercir l’autodeterminació informativa.

La possibilitat que es planteja de facilitar un accés transversal entre les
bases de dades dels diferents departaments de la mateixa Administració
pública implica una interconnexió de bases de dades que, tot i que aquest
és un concepte que no es troba expressament definit ni per la LOPD ni per
la Directiva 95/46/CE relativa a la protecció de dades personals, sí que apa-
reix associat a les cessions de dades i, en tot cas, són considerades nous
tractaments de dades de caràcter personal que requereixen l’habilitació
corresponent per una norma amb rang de llei o el consentiment exprés de
la persona titular.

És opinió del Grup de Treball de l’article 29 sobre protecció de dades el
rebuig d’interconnexions generalitzades de fitxers públics; tot i que no equi-
val a una prohibició absoluta de les interconnexions, en limita l’abast a fi de
respectar els drets d’informació de les persones afectades. En aquest sentit,
en el Document de treball sobre l’administració en línia, adoptat el 8 de maig
de 2003, s’estableixen criteris orientatius a fi de equilibrar les interconnexions
amb la protecció dels usuaris amb relació al tractament de les seves dades
personals (ap. E), els quals, en síntesi, consisteixen en un judici de propor-
cionalitat que ha de tenir en compte:

— els avantatges de la interconnexió amb relació als objectius perseguits;
— l’existència d’alternatives que persegueixin el mateix objectiu;
— els riscos i costos de la interconnexió;
— les garanties que reforcin el dret a la protecció de dades personals en cas

de realitzar la interconnexió.

L’objectiu últim d’aquest treball és recordar que les interconnexions no són
indispensables per a la millora dels serveis de l’Administració.
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D’acord amb el que s’ha exposat fins ara, amb relació al plantejament for-
mulat en la consulta, s’arriba a les següents

Conclusions

El padró municipal és un registre al qual, en la mesura que conté dades de
caràcter personal, és aplicable la normativa de protecció de dades juntament
amb la normativa específica que en regula la configuració i les funcions.

La LRBRL preveu en l’article 16.3 que les dades que configuren el padró muni-
cipal d’habitants poden ser cedides a altres administracions públiques quan
siguin necessàries per a l’exercici de les seves competències exclusivament
per als assumptes en què el domicili i la residència són dades rellevants.
Conseqüentment l’Administració pública amb competències en matèria de tràn-
sit pot consultar el padró municipal d’habitants o la base de dades de pobla-
ció de Catalunya, únicament amb relació a les dades de nom i domicili, per a
la notificació de les sancions administratives en matèria de trànsit als deutors.

La Llei general tributària preveu en l’article 95 el caràcter reservat de les dades
de transcendència tributària i inclou unes excepcions que, entre d’altres, habi-
liten la cessió de les dades, els informes o antecedents obtinguts per
l’Administració tributària en el desenvolupament de les seves funcions sense
el consentiment de les persones afectades quan la cessió té per objecte la
col·laboració amb òrgans o entitats de dret públic encarregats de la recapta-
ció de recursos públics no tributaris per a la identificació dels obligats al paga-
ment. Al nostre entendre, aquesta habilitació permet a l’esmentada
Administració pública accedir a les dades d’identificació dels obligats al paga-
ment de les sancions administratives en matèria de trànsit sense que sigui
necessària una nova previsió legal que prevegi expressament aquesta matè-
ria i que els accessos dins les diferents fases del procediment sancionador en
matèria de trànsit han de ser degudament articulades, mitjançant els instru-
ments legals que corresponguin, per les administracions afectades ja que es
tracta d’un tema de naturalesa organitzativa i no de modificació normativa.
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La interconnexió de les bases de dades dels diferents òrgans i entitats que
integren una Administració pública o els accessos transversals entre elles es
regeixen, d’acord amb el règim de protecció de dades de caràcter personal,
pels requeriments de la cessió o comunicació de dades de caràcter perso-
nal. Per tant, és exigible el consentiment previ de la persona afectada o la
previsió per una norma amb rang de llei en consideració a un altre bé o dret
de rellevància constitucional, tenint en compte la naturalesa de dret fona-
mental del dret a la protecció de dades de caràcter personal un cop feta la
ponderació necessària davant dels interessos i riscos presents en aquest
supòsit plantejat. Des de la perspectiva de la protecció de dades de caràc-
ter personal, cal recordar que es desaconsella la interconnexió generalitzada
de bases de dades de les administracions i que cal considerar fórmules alter-
natives, atès que les interconnexions no són indispensables per millorar els
serveis de l’Administració.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada pel cap de la policia
de l’Ajuntament de […] sobre cessió de dades a companyies
d’assegurances en accidents de trànsit

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit en
el qual es fa una consulta relativa a la possibilitat d’informar les companyies
d’assegurances del full d’investigació que elaboren quan s’ha produït un acci-
dent de trànsit. També es demana quina informació es pot donar i com es
canalitza aquesta demanda quan hi ha una intervenció de les forces i els cos-
sos de seguretat, i també quina llegenda cal ‘afegir en els fulls de comuni-
cació policial d’accident, com a advertiment de la norma indicada a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (d’ara endavant, LOPD).

Analitzada la petició, conegut el criteri de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades, d’acord amb la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:
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I

La consulta es va formular en termes que confluïen aspectes procedimentals
o organitzatius sobre els quals no és competència de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades pronunciar-s’hi i sobre qüestions relatives a la legitimitat
de la cessió de dades personals a terceres persones.

Analitzada la petició i atès que es tractava d’una consulta referent a actua-
cions d’entitats privades, com ara les companyies asseguradores, i de l’apli-
cació de normativa que es refereix a aquest sector de caràcter privat, es va
consultar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre el seu criteri en
aquests casos a efectes d’aconseguir la màxima coordinació en la resposta.
En aquest sentit es va informar el peticionari i ha estat el motiu de l’endarre-
riment en l’emissió d’aquest dictamen.

II

L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha d’atendre les consultes que li
plantegin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades de caràc-
ter personal, entre d’altres, pels ens locals (article 5.1.k de la Llei 5/2002, de
19 d’abril). Així la directora de l’Agència, ha de respondre les consultes que
li formuli l’òrgan que n’ostenta la representació (article 15.1.g del Decret
48/2003, de 20 de febrer que aprova l’estatut de l’Agència). En aquest cas,
malgrat que no formula la consulta l’òrgan que n’ostenta la representació, s’hi
dóna resposta fent avinent aquesta circumstància.

III

La consulta planteja, sintèticament, mitjançant un escrit de dos fulls i sense
acompanyar-lo de cap altra documentació, l’adequació a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(d’ara endavant, LOPD), de la petició de les companyies asseguradores de
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tenir accés a la informació sobre els seus clients quan resten implicats en un
accident de trànsit i que està continguda en l’informe o full d’investigació o
de camp que elabora la policia local sobre aquest accident. Per tant, d’acord
amb aquesta descripció del supòsit que es consulta, es tracta d’analitzar el
règim jurídic aplicable a les cessions de dades de caràcter personal, ja que
l’accés de les companyies d’assegurances a aquesta informació implica
conèixer informació relativa a tercers, els seus clients, a més d’altres impli-
cats en l’accident que hi pugui haver si la finalitat de l’accés a la informació,
en darrera instància, és saber quins són els fets i tenir la constància que n’ha
realitzat la policia local.

La cessió o comunicació de dades de caràcter personal, és a dir, qualsevol
revelació de dades feta a una persona diferent de la interessada (article 3.i
de la LOPD), es pot dur a terme sempre que es disposi del consentiment de
la persona afectada o bé que una llei ho hagi previst (article 11 de la LOPD).
Això comporta que només és legítima la cessió de dades de caràcter per-
sonal de les persones implicades en un accident de trànsit quan o bé es dis-
posi del consentiment de la persona interessada o bé una disposició amb
rang de llei ho hagi previst. Per tant, si es disposa del consentiment de la per-
sona afectada, la cessió de dades té cobertura suficient i es pot donar
aquesta informació. També es pot tenir en compte la possibilitat que sigui la
mateixa persona afectada la que traslladi aquesta informació a la companyia
asseguradora amb la qual ha subscrit el contracte corresponent a aquests
efectes.

Pel que fa a si es pot subministrar aquesta informació en virtut d’una habi-
litació legal, cal constatar que no hi ha cap norma específica que per a
aquest cas prevegi aquesta cessió de dades de caràcter personal i, per
tant, s’ha de fer una anàlisi d’altres disposicions normatives que amb caràc-
ter general regulen l’activitat de l’Administració pública, per poder deduir si
hi ha la possibilitat de donar aquesta informació. Així, es pot tenir en compte
si qui formula la petició d’informació i accés a les dades personals que
consten a l’informe, és a dir les companyies asseguradores, es poden con-
siderar que són persones interessades en la tramitació d’un procediment en
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els termes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJAPPAC).

En aquest sentit, cal tenir en compte que segons quins han estat els fets la
companyia asseguradora ha de respondre d’unes responsabilitats o d’unes
altres, i fins i tot en pot quedar exonerada si prova que no donen lloc a la seva
exigència, i també justifica un accés legítim a la informació continguda en el
full d’investigació la possibilitat d’acreditar l’exercici de la facultat de repeti-
ció contra la persona assegurada en els casos que pertoqui (articles 7 i 10
del Text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en el trànsit
de vehicles a motor). Aquestes consideracions poden donar lloc a interpre-
tar que l’asseguradora pot esgrimir un interès legítim per accedir a la infor-
mació que la policia local disposa sobre l’accident de trànsit on apareix invo-
lucrat el seu client.

Finalment, també conflueix en aquest supòsit la possibilitat de comunicació
prevista pel desenvolupament, compliment i control d’una relació jurídica en
els termes que permet la connexió del tractament amb fitxers de tercers pel
que fa a la subscripció de l’assegurança amb la companyia que demana l’ac-
cés a la informació (article 11.2.c de la LOPD).

Amb relació a la cessió d’aquestes dades a les Conclusions i Recomanacions
del Pla d’inspecció d’ofici al Consorci de compensació d’assegurances,
l’Agència Espanyola de Protecció de dades va indicar que es poden facilitar
dades personals dels seus fitxers a tercers, és a dir a persones implicades
en un accident de trànsit, per facilitar el control de l’obligació d’assegurar-se
amb relació a la responsabilitat civil (d’acord amb el que estableix la Llei
30/1995 i la Directiva 90/232/CEE).

D’altra banda, cal tenir present que les altres persones que també han estat
implicades en el mateix accident de trànsit i sol·liciten l’accés a la informació
continguda en el full d’investigació o còpia d’aquest per saber com se n’han
palesat les circumstàncies i implicacions, es pot interpretar que, d’acord amb
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els principis de l’esmentada LRJAPPAC, tenen la condició de persones inte-
ressades i, per tant, poden obtenir aquesta informació.

IV

La informació a la qual es pot tenir accés consisteix en la que és rellevant per
saber quin són els fets i deduir-ne les corresponents responsabilitats que han
motivat la seva petició. D’acord amb els principis de la mateixa LOPD, les
dades de caràcter personal s’obtenen i se cedeixen d’acord amb el principi
de proporcionalitat i pertinença, és a dir, només s’han de recollir i cedir les
dades de caràcter personal que són adequades, pertinents i no excessives
amb relació a finalitats determinades i que no són incompatibles amb aque-
lles per a les quals les dades han estat recollides (articles 4 i 11 de la LOPD).

Així, la informació accessible ha de consistir únicament en la necessària per
assolir la finalitat que n’ha motivat la petició, és a dir, la constància dels fets
que serveixin per determinar-ne l’exactitud i deduir-ne les responsabilitats
corresponents. D’aquesta manera, no s’ha de donar accés a altres informa-
cions que, malgrat que formen part de l’informe o full d’investigació, no tenen
relació directa amb l’accident de trànsit o es refereixen a altres qüestions que
s’hi han incorporat per la seva relació amb l’assumpte, i no es justifica que la
companyia asseguradora n’hagi de tenir coneixement. També estan descar-
tades les informacions que no formen part de la descripció del succés o que
no hi tenen cap connexió.

D’acord amb això, l’òrgan encarregat de donar aquesta informació pot deci-
dir la manera de fer efectiva la petició, ja sigui mitjançant el lliurament d’una
còpia del full d’investigació o bé mitjançant la seva visualització i el seu exa-
men, o bé ambdues coses, un cop se n’hagi suprimit prèviament la informa-
ció que és excessiva. També es pot considerar, en determinats casos, la pos-
sibilitat de facilitar una certificació que informi sobre els fets rellevants que
demana l’entitat asseguradora i que siguin pertinents al cas, obviant tota altra
informació que no pertoqui que sàpiga l’entitat peticionària. En aquest sentit,
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és important tenir present quina és la finalitat de l’elaboració del full informa-
tiu de l’accident de trànsit i a quins efectes es conserva al departament de
la policia de l’ens local.

En la disposició corresponent de caràcter general de creació de fitxers i trac-
taments de dades personals que l’Ajuntament hagi elaborat per donar com-
pliment a l’article 20 de la LOPD, hi han de constar aquests aspectes, a més
de la possibilitat o no de la cessió de les dades de caràcter personal. Així
mateix, tots els formularis i documents que impliquen la recollida de dades
personals han d’incloure les llegendes informatives corresponents en com-
pliment de l’article 5 de la LOPD i, en el mateix sentit, es poden subscriure
documents que acreditin les cessions i en determinin les finalitats i els usos
legítims o autoritzats. La còpia o la certificació del full d’investigació pot
incloure un peu o una llegenda que determini expressament que «l’accés a
aquestes dades només és legítim sempre que es té la condició de persona
interessada en l’assumpte concret —amb la descripció del cas—, i la còpia
o el certificat es tramet únicament als efectes de determinar les responsabi-
litats derivades del cas; les dades personals que contingui no poden ser uti-
litzades per finalitats diferents en compliment del que preveu la Llei orgànica
15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal».

V

D’altra banda, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ens recorda que
en aquests supòsits s’ha de tenir en compte també la regulació del fitxer infor-
matiu de vehicles assegurats (FIVA), que és de caràcter públic i que, d’acord
amb la seva norma de creació, té com a finalitat donar informació al més aviat
possible a les persones implicades en un accident de trànsit sobre les enti-
tats asseguradores que cobreixen la responsabilitat civil de cadascun dels
vehicles implicats en un accident i facilitar-ne el control (article 27 del Reial
Decret 7/2001, de 12 de gener, pel qual s’aprova el reglament sobre respon-
sabilitat civil i assegurança en el trànsit de vehicles a motor). És important
destacar aquí que es consideren implicades en aquests casos les persones
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perjudicades per accidents de trànsit, per danys a la seva persona o als seus
béns, i que poden actuar mitjançant una persona que els representi degu-
dament acreditada.

D’acord amb les consideracions fetes, amb relació a la consulta plantejada
pel cap de la policia de l’Ajuntament de […], s’arriba a les següents

Conclusions

L’accés de les companyies d’assegurances a la informació continguda en els
fulls d’investigació que elaboren les policies locals sobre accidents de tràn-
sit i que afecten els seus clients es considera, des de la perspectiva de la
protecció de dades de caràcter personal, que és un supòsit de cessió de
dades de caràcter personal que ha de disposar del consentiment de la per-
sona afectada o bé d’una habilitació amb rang de llei per poder-se dur a
terme legítimament (article 11 de la LOPD). Es pot demanar el consentiment
de la persona afectada o traslladar a la companyia d’assegurances l’obliga-
ció de facilitar aquesta informació a la persona afectada del sinistre.

Les companyies asseguradores poden tenir la condició d’interessats als efec-
tes del que disposa la LRJAPPAC per accedir a la informació de caràcter per-
sonal continguda en els fulls d’investigació que elabora la policia local sobre
els accidents de trànsit. Per tal de tenir constància de la versió que sobre els
fets ha elaborat aquesta Administració, ateses les obligacions i responsabi-
litats que tenen les companyies asseguradores d’acord amb la normativa
sobre responsabilitat civil i assegurança en el trànsit de vehicles a motor, es
pot facilitar aquest accés amb aquesta finalitat.

La informació que s’ha de subministrar ha de consistir únicament en els aspec-
tes rellevants perquè la companyia asseguradora pugui contrastar i determi-
nar les seves responsabilitats, i això suposa que l’òrgan encarregat de facili-
tar l’accés a la informació té la funció de determinar l’adequació de les dades
i la seva pertinença en cada cas. A aquests efectes es pot materialitzar l’accés
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facilitant la visualització de l’informe, traslladant-ne una còpia o bé elaborant
un certificat dels fets que són rellevants per a la petició de la companyia, tenint
cura que de no facilitar informació excessiva i no pertinent al cas.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un òrgan
administratiu amb competències en matèria de tributs, referent
a la cessió de dades personals a un òrgan administratiu
amb competències en matèria de patrimoni

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta
sobre la legitimitat de la comunicació de dades d’una persona causant a
l’Administració pública en una successió intestada.

Analitzada la petició, la normativa vigent aplicable i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

La petició de consulta es formalitza en un escrit on s’exposa un supòsit par-
ticular relatiu a una successió intestada per causa de mort. El supòsit con-
cret s’ha plantejat quan l’òrgan administratiu que formula la consulta ha tin-
gut coneixement —no s’exposa clarament en l’escrit de consulta com ha
tingut coneixement dels fets, si és a través d’una neboda del causant o no,
ni si ha estat de manera casual o és un fet que es pot plantejar habitualment—
d’una successió intestada sense hereus de parentiu que dóna lloc a la suc-
cessió del patrimoni de la persona causant a favor de l’Administració pública.

Es qüestiona si és legítima la cessió d’aquestes dades o d’aquest fet a un
òrgan administratiu amb competències en matèria de patrimoni, competent
per a instrucció, tramitació, impuls, seguiment i actualització dels expedients,
documents i actuacions necessàries per al compliment puntual de les obli-
gacions i l’exercici dels drets que tinguin origen en béns i drets provinents
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d’herències, tant testades com intestades, que s’hagin incorporat o puguin
incorporar-se al patrimoni de l’Administració pública, tenint en compte el
caràcter reservat que la legislació tributària atorga a les dades tributàries.

En l’escrit de consulta s’esmenta la normativa tributària que limita les cessions
a uns determinats supòsits sense el consentiment de la seva persona titular
i es plantegen els problemes que resultarien de l’exigència del consentiment
de la persona interessada si és aplicable l’apartat k de l’article 95 de la Llei
general tributària.

Per tot això se sol·licita el parer de l’Agència davant d’aquests supòsits de
comunicació de dades.

II

De conformitat amb el que estableix l’article 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril, correspon a l’Agència Catalana de Protecció de Dades respondre les
consultes […]. L’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, apro-
vat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, concreta en l’article 15.1.g que
correspon al director de l’Agència respondre les consultes que li formulin d’a-
cord amb els termes de l’esmentat article de la Llei. A aquests efectes s’es-
tableix que les consultes que hagi de fer […] es cursen per mitjà de l’òrgan
que n’ostenta la representació.

Un cop fetes aquestes precisions, el present dictamen s’emet sobre la base
dels esmentats articles 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i 15.1.g del
Decret 48/2003, de 20 de febrer.

III

La normativa de protecció de dades de caràcter personal defineix la cessió
de dades de caràcter personal com tota revelació de dades a una persona
diferent de la mateixa interessada. En aquest supòsit en concret, la cessió de
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dades es planteja davant la necessitat de revelar dades relatives a persones
difuntes a l’òrgan administratiu amb competències en matèria de patrimoni,
la qual cosa no ha de suposar un inconvenient per a la seva comunicació,
des de la perspectiva de la Llei orgànica de protecció de dades.

A més, s’ha de tenir en compte la possibilitat de traslladar aquesta informa-
ció de manera anonimitzada, és a dir, comunicant només les finques o els
béns que aquesta successió pugui afectar. Aquesta opció no presenta cap
restricció pel que fa a la normativa de protecció de dades.

Malgrat aquestes primeres puntualitzacions i tenint en compte les reflexions
que s’introdueixen en l’escrit de consulta amb relació al marc normatiu que
hi pot ser aplicable, es fan les consideracions següents:

IV

Les comunicacions de dades entre administracions públiques o entre dife-
rents òrgans d’una mateixa administració es regeixen, en primer lloc, pel prin-
cipi de finalitat i de qualitat de les dades, juntament amb el principi de lega-
litat que regeix el funcionament de les administracions públiques, i en segon
lloc, per les normes que regulen les cessions de dades previstes en l’article
11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i en l’article 21 de la LOPD
segons la interpretació feta pel Tribunal Constitucional a la STC 292/2000.

El principi de finalitat exigeix que les dades siguin adequades, pertinents i
no excessives en consideració a les finalitats legítimes, determinades i explí-
cites per a les quals han estat recollides. En aquest supòsit, l’òrgan adminis-
tratiu consultant ha recollit o elaborat unes dades personals relatives a la iden-
tificació d’una persona —difunta en el moment que es coneix la circumstància
successòria— i al seu patrimoni personal, i les ha de comunicar a l’òrgan
administratiu amb competències en matèria de patrimoni de la mateixa
Administració pública.
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L’escrit pel qual es formula la consulta no concreta com s’ha aconseguit
aquesta informació ni la manera en què l’òrgan administratiu consultant ha
tingut coneixement en el desenvolupament de les seves funcions pròpies de
fets successoris a favor de l’Administració pública, el procediment i la trami-
tació dels quals és competència de l’òrgan administratiu amb competències
en matèria de patrimoni. El desconeixement d’aquest fet i de la manera com
es té coneixement de successions a favor de l’Administració a través de les
liquidacions dels impostos de successions de particulars, comporta la difi-
cultat de valorar si aquestes dades són adequades, pertinents i no excessi-
ves en el si de la base de dades tributàries que ostenta l’òrgan administratiu
consultant. En tot cas, en l’escrit que formula la consulta es considera que
aquestes dades estan subjectes a la reserva prevista per la Llei general tri-
butària per a tota la documentació, els informes i les dades que tenen trans-
cendència tributària. I la subjecció al caràcter reservat de la informació de
transcendència tributària implica l’anàlisi de les possibles cessions sense el
consentiment de la persona afectada previstes per l’article 95 de la Llei gene-
ral tributària (d’ara endavant, LGT).

V

Efectivament, l’article 95 de la LGT determina els supòsits que permeten cedir
les dades de l’Administració tributària a terceres administracions o institu-
cions sense el consentiment de les persones afectades, cessions, la majoria,
previstes per atendre altres interessos econòmics rellevants de les adminis-
tracions o altres béns objecte de tutela per part de l’ordenament jurídic. Bé
es podria plantejar l’aplicació del supòsit previst en l’apartat j de l’article 95
de la LGT en la mesura que el patrimoni de l’Administració pública passa a
engrossir les seves finances, segons es preveu en l’article 7 i s. del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, però, en tot cas, cal analitzar
la resta de legislació aplicable.

El caràcter restrictiu i tancat de les cessions de dades sense consentiment
previstes per la LGT es pot completar o ampliar a partir d’altres normes amb
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rang de llei que regulin obligacions legals que requereixin dades de trans-
cendència tributària per al seu degut exercici, com s’ha posat de manifest en
diverses ocasions.

En tot cas, podem considerar, així mateix, que la informació que en aquest
supòsit concret ha de ser objecte de cessió, sens perjudici de considerar la
seva transcendència tributària, va més enllà i esdevé una informació que
conté dades identificatives d’una persona causant i d’un patrimoni d’aquesta
persona causant que ha de ser succeït per l’Administració i integrat en el
patrimoni i en les finances públiques. D’aquesta manera el compliment de la
normativa civil que estableix l’ordre successori en les successions intestades
i la col·laboració amb les administracions per posar en coneixement fets que
redunden en el patrimoni comú o en la hisenda pública ens du a autoritzar la
comunicació esmentada.

VI

Efectivament, el segon paràgraf de l’article 323 de la Llei 40/1991, de 30 de
desembre, del Codi de successions per causa de mort, relatiu a la succes-
sió intestada, estableix que, a manca de les persones esmentades, succeeix
l’Administració pública, tot fent referència a la manca de parents de la per-
sona difunta per consanguinitat i per adopció i del consort supervivent, amb
els límits que la Llei estableix.

Així mateix, el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre actuacions administrati-
ves de la successió intestada a favor de l’Administració pública, preveu l’o-
bligació que tenen determinades persones, entre les quals les autoritats i els
funcionaris públics, de comunicar les morts intestades de persones que no
tenen hereus, i la possibilitat de denúncia per part de terceres persones que
tenen coneixement de successions intestades sense hereus.

Així doncs, el compliment d’aquesta normativa obliga a assabentar
l’Administració pública, en concret, a la corresponent Administració pública
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competent en matèria d’economia i finances públiques, que en aquest cas
plantejat es tracta del mateix departament que és competent en matèria de
tributs i de patrimoni. D’aquesta manera, es pot considerar també aplicable
l’article 21 de la LOPD en la mesura que la comunicació d’aquestes dades
és necessària dins del mateix departament de l’Administració pública a fi de
vetllar pels diferents recursos i ingressos de què aquesta disposa per al com-
pliment de les seves funcions. Malgrat que en origen els tributs i el patrimoni
es diferencien per la seva legislació i per l’òrgan administratiu que els ges-
tionen, la successió intestada sense hereus comporta en aquest cas que no
hi hagi cap particular que hagi de liquidar l’impost de successions, sinó que
s’hagi d’adquirir un patrimoni que ha de passar a formar part del patrimoni
de l’Administració pública.

Aquestes consideracions s’estableixen sens perjudici que sigui necessari
que una norma amb rang de llei prevegi la manera de fer saber a
l’Administració que hi ha possibles successions al seu favor, ja sigui quan
aquesta comunicació la duen a terme funcionaris, autoritats o apoderats, o
ja sigui quan un particular denuncia i, per tant, comunica dades de tercers
amb l’incentiu de rebre un premi sobre aquesta herència.

En tot cas, la comunicació de les dades a l’òrgan administratiu amb compe-
tències en matèria de patrimoni s’ha de fer de la manera més respectuosa pos-
sible amb el principi d’economia i de finalitat, i pot quedar documentada en el
corresponent document que estableix quins són els usos i efectes que es
donen a aquest flux informatiu a fi de poder acreditar la comunicació efectuada.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, amb relació a la consulta for-
mulada, s’arriba a les següents

Conclusions

Des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades, no presenta
cap inconvenient que l’òrgan administratiu consultant comuniqui dades
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personals de persones difuntes o la informació anonimitzada a l’òrgan admi-
nistratiu amb competències en matèria de patrimoni d’un fet successori a
favor de l’Administració pública.

La LGT preveu en l’article 95 el caràcter reservat de les dades de transcen-
dència tributària i unes excepcions que, entre d’altres, habiliten la cessió de
les dades, els informes o els antecedents obtinguts per l’Administració tribu-
tària en el desenvolupament de les seves funcions sense el consentiment de
les persones afectades quan la cessió té per objecte la col·laboració amb
òrgans o entitats de dret públic encarregats de la recaptació de recursos
públics no tributaris per a la identificació de les persones obligades al paga-
ment.

Aquesta habilitació es pot interpretar que permet a l’òrgan administratiu que
formula la consulta fer saber, a l’òrgan administratiu amb competències en
matèria de patrimoni del mateix departament amb competències en matèria
d’economia i finances de l’Administració pública, l’existència d’una succes-
sió intestada sense hereus que comporta drets successoris a favor de
l’Administració, a fi de vetllar pel seu patrimoni i la seva hisenda en el sentit
més ampli. Es pot considerar que es tracta d’una comunicació de dades que
versa sobre una mateixa matèria, la hisenda pública, i que està d’acord amb
l’article 21 de la LOP en la mesura que un mateix fet successori pot comportar
la liquidació de l’impost de successions o bé l’adquisició de patrimoni per
part de l’Administració pública, si n’és ella la successora a manca d’hereus.

És recomanable que la normativa reguladora de la successió estableixi i
determini amb una norma amb rang de llei —més enllà de l’actual regulació
amb una norma de rang reglamentari— el flux informatiu o de dades identi-
ficatives necessari perquè l’Administració pública tingui coneixement dels
drets successoris al seu favor en supòsits de successions intestades sense
hereus.
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LLISTA DE LES RESOLUCIONS DICTADES DURANT L’ANY 2006

NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ

1 PT 24/2004 Resolució de procediment de tutela de drets de 18 de setembre de 2006 estimatòria de la petició
d’accés a dades personals.

2 PT 26/2004 Resolució de procediment de tutela de drets de 18 de setembre de 2006 estimatòria de la petició
d’accés a dades personals.

3 R 30/2004 Resolució de data 14 de març de 2006 desestimatòria del recurs de reposició interposat
(R 1/05) contra l’arxiu del procediment iniciat, per ús irregular de les dades del padró.

4 PS 1/2006 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques de 23 de juny
de 2006 declarant l’existència d’infracció per conculcació del principi de finalitat (article 44.3.d
de la LOPD).

5 R 02/2006 Resolució de data 12 de setembre de 2006 desestimatòria del recurs de reposició interposat contra
la resolució del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 1/2006

6 PS 3/2006 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques de data 28 de juliol
de 2006 declarant l’existència d’infracció per cessió de dades personals (article 44.4.b de la LOPD).

7 IP 4/2005 Resolució d’arxiu de procediment d’informació prèvia núm. 4/05 de data 29 de novembre de
2006 amb relació a la denúncia per manca de mesures de seguretat i acord d’iniciació
d’informació prèvia.

8 PS 4/2006 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques de data 20 de
setembre de 2006 declarant l’existència d’infracció per conculcació del principi de finalitat
(article 44.3.d, amb relació als articles 4 i 7.5 de la LOPD).

9 IP 15/2005 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 15/05 de data 28 de febrer de 2006
amb relació a una denúncia per cessió de dades sense consentiment.

10 PS 5/2006 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques de data 18
d’octubre de 2006 que declara l’existència d’infracció per conculcació dels principis de la LOPD
(article 44.3.d).

11 PT 31/2005 Resolució de procediment de tutela de drets de data 6 d’abril de 2006 estimatòria de la petició
de cancel·lació de dades personals.

12 PT 33/2005 Resolució de procediment de tutela de drets de data 24 de febrer de 2006 estimatòria de la
petició de cancel·lació de dades personals.

13 PT 35/2005 Resolució de procediment de tutela de drets de data 22 de febrer de 2006 estimatòria de la
sol·licitud de cancel·lació de dades personals.

14 PT 38/2005 Resolució de procediment de tutela de drets de data 12 de setembre de 2006 estimatòria de la
sol·licitud de cancel·lació de dades personals.

15 PT 39/2005 Resolució de procediment de tutela de drets de data 6 de novembre de 2006 estimatòria de la
petició d’accés a dades personals.

16 PT 44/2005 Resolució de procediment de tutela de drets de data 18 d’abril de 2006 estimatòria de la
sol·licitud de cancel·lació de dades personals.

5.2 Llista de les resolucions d’inspecció
i de tutela
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NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ
17 IP 49/2005 Resolució d’arxiu de procediment d’informació prèvia núm. 49/05 de data 30 d’octubre de 2006

amb relació a la denúncia per cessió de dades personals.
18 IP 50/2005 Resolució d’arxiu de procediment d’informació prèvia núm. 50/05 de data 30 d’octubre de 2006

amb relació a una denúncia per cessió de dades personals.
19 IP 51/2005 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 51/05 de data 27 d’octubre de 2006

amb relació a una denúncia per cessió de dades personals.
20 IP 54/2005 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 54/05 de data 30 d’octubre de 2006

amb relació a una denúncia per comunicació indeguda de dades personals.
21 R 31/2005 Resolució de data 24 de novembre de 2006 desestimatòria del recurs de reposició interposat

contra la resolució d’arxiu d’un escrit d’al·legacions relatiu al procediment de tutela de drets
núm. 31/05.

22 IP 57/2005 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 57/05 de data 2 d’octubre de 2006
amb relació a una denúncia per vulneració del deure de secret.

23 PS 2/0006 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques de data 17
d’agost de 2006 que declara l’existència d’infracció per conculació del deure d’informació i per
cessió de dades personals sense consentiment (articles 44.2.d, i 44.4.c de la LOPD).

24 PS 6/2006 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques de data 6 de
setembre de 2006 que declara existència d’infracció per incompliment del deure d’informació
(article 44.2.d de la LOPD).

25 PS 7/2006 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques de data 29 de
novembre de 2006 que declara existència d’infracció per vulneració del deure d’informació
(article 44.2.d de la LOPD).

26 IP 1/2006 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 1/06 de data 21 de juliol de 2006
amb relació a una denúncia per vulneració del deure de secret.

27 IP 2/2006 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 2/06 de data 21 de juliol de 2006
amb relació a una denúncia per vulneració del deure de secret.

28 IP 3/2006 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 3/06 de data 21 de juliol de 2006
amb relació a una denúncia per vulneració del deure de secret.

29 IP 19/2006 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 19/06 de data 21 de juliol de 2006
amb relació a una denúncia per vulneració del deure de secret.

30 IP 20/2006 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 20/06 de data 21 de juliol de 2006
amb relació a una denúncia per vulneració del deure de secret.

31 PT 21/2006 Resolució d’arxiu de data 8 de febrer de 2006 del procediment de tutela de drets instat perquè no
hi és d’aplicació la LOPD.

32 PT 38/2006 Resolució d’arxiu del procediment de tutela de drets núm. 38/06 de data 10 d’octubre de 2006
per renúncia del reclamant.

33 IP 42/2006 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 42/06 de data 8 de maig de 2006 en
relació a una denúncia per manca del deure d’informació.
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NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ
34 R 42/2006 Resolució de data 27 de juliol de 2006 desestimatòria del recurs de reposició interposat contra

l’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 42/06.
35 IP 53/2006 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 53/06 de data 15 de novembre de

2006 per presumpte incompliment de la LOPD.
36 IP 59/2006 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 59/05 de data 14 de desembre de

2006 amb relació a una denúncia per cessió de dades de caràcter personal.
37 IP 65/2006 Resolució d’arxiu de data 19 d’octubre de 2006 amb relació al procediment d’informació prèvia

núm. 65/06 obert per presumpta vulneració del deure de secret.
38 IP 66/2006 Resolució d’arxiu de data 19 d’octubre de 2006 amb relació al procediment d’informació prèvia

núm. 66/06 per presumpta vulneració del deure de secret.
39 IP 67/2006 Resolució d’arxiu de data 19 d’octubre de 2006 amb relació al procediment d’informació prèvia

núm. 67/06 per presumpta vulneració del deure de secret.
40 IP 68/2006 Resolució d’arxiu de data 19 d’octubre de 2006 amb relació al procediment d’informació prèvia

núm. 68/06 per presumpta vulneració del deure de secret.
41 IP 69/2006 Resolució d’arxiu de data 19 d’octubre de 2006 amb relació al procediment d’informació prèvia

núm. 69/06 per presumpta vulneració del deure de secret.
42 IP 71/2006 Resolució d’arxiu del procediment d’informació prèvia núm. 71/06 de data 14 de setembre de

2006 amb relació a la denúncia per accés indegut a dades de caràcter personal.
43 PT 3/2006 Resolució de procediment de tutela de drets de data 26 de juny de 2006 estimatòria de la petició

d’accés a dades de caràcter personal.
44 PT 4/2006 Resolució de procediment de tutela de drets de data 30 d’octubre de 2006 estimatòria de la

sol·licitud d’accés a dades de caràcter personal.
45 PT 5/2006 Resolució de procediment de tutela de drets de data 19 d’octubre de 2006 estimatòria de la

sol·licitud de cancel·lació de dades de caràcter personal.
46 PT 6/2006 Resolució de procediment de tutela de drets de data 8 de novembre de 2006 estimatòria de la

sol·licitud de cancel·lació de dades de caràcter personal.
47 PT 7/2006 Resolució de procediment de tutela de drets de data 28 de desembre de 2006 estimatòria de la

sol·licitud de dret de cancel·lació de dades personals.
48 PT 8/2006 Resolució de procediment de tutela de drets de data 14 de desembre de 2006 estimatòria de la

sol·licitud de cancel·lació de dades de caràcter personal.
49 PT 62/2005 Resolució de procediment de tutela de drets de data 8 de febrer de 2006 estimatòria de la

sol·licitud del dret d’accés a dades de caràcter personal.
50 PS 8/2006 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques de data 14 de

desembre de 2006 que declara l’existència d’infracció per tractament de dades de caràcter
personal sense la creació de fitxer mitjançant disposició de caràcter general i per vulneració del
dret d’informació (articles 44.3.a i 44.2.d).

51 PS 9/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 9/2006 i
plec de càrrecs de data 21 de juliol de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de secret
(article 44.4.g de la LOPD).
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NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ
52 PS 10/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 10/2006

i plec de càrrecs de data 21 de juliol de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de
secret (article 44.4.g de la LOPD).

53 PS 11/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 11/2006
i plec de càrrecs de data 21 de juliol de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de
secret (article 44.4 g de la LOPD).

54 PS 12/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 12/2006
i plec de càrrecs de data 21 de juliol de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de
secret (article 44.4.g de la LOPD).

55 PS 13/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 13/2006
i plec de càrrecs de data 21 de juliol de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de
secret (article 44.4.g de la LOPD).

56 PS 14/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 14/2006
i plec de càrrecs de data 21 de juliol de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de
secret (article 44.4.g de la LOPD).

57 PS 15/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 15/2006
i plec de càrrecs de data 21 de juliol de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de
secret (article 44.4.g de la LOPD).

58 PS 16/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 16/2006
i plec de càrrecs de data 21 de juliol de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de
secret (article 44.4.g de la LOPD).

59 PS 17/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 17/2006
i plec de càrrecs de data 21 de juliol de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de
secret (article 44.4.g de la LOPD).

60 PS 18/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 18/2006
i plec de càrrecs de data 21 de juliol de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de
secret (article 44.4.g de la LOPD).

61 PS 19/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 19/2006
i plec de càrrecs de data 8 d’agost de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de secret
(article 44.4.g de la LOPD).

62 PS 20/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 20/2006
i plec de càrrecs de data 9 de novembre de 2006 incoat per presumpta vulneració del deure de
secret (article 44.4.g de la LOPD) i per manca de mesures de seguretat (article 44.3.h de la
LOPD).

63 PS 21/2006 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 21/2006
i plec de càrrecs de data 29 de novembre de 2006 incoat per presumpta comunicació indeguda
de dades personals (article 44.4.g de la LOPD) i per manca de mesures de seguretat (article
44.3.h de la LOPD).
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The Catalan Data Protection Authority was created by Act 5/2002, on April 19,
2002, published in the DOGC (Official Gazette of the Generalitat of Catalonia)
in number 3625, on April 29, 2002.

During 2006, legislation in matters of personal data protection took a giant
step forward in Catalonia by modifying the Spanish constitutional framework
with the approval of the Catalonian Autonomy Statute.

Following the approval of the new Catalonian Autonomy Statute, the funda-
mental right to personal data protection is now recognized expressly in
Chapter I, which regulates the rights, obligations and guiding principles.

Article 31 of Chapter I, Section II, includes the right to personal data protec-
tion and article 156 of Chapter IV, Section II, regulates the competencies of
the Catalan Data Protection Authority increasing them with respect to the
current situation. It also makes structural changes through the parliamentary
appointment of the management of the Authority and formal changes with
reference to the denomination of the institution.

The new denomination of the institution is more than just a formal change. The
Statute refers to an “independent authority” when defining the independent
administration that constitutes the institutional guarantee of the right to per-
sonal data protection. This denomination is more adequate and appropriate
than the traditional denomination of “Agency”, given that this term is used in
reference to institutions that do not act under the criteria of independence but
rather, more generally, respond to criteria of political opportunity and admi-
nistrative efficiency.

Within the functions, described in the 2005 Annual Report, such as control
authorities of personal data protection, mediators (enquries, counselling), con-
trollers and supervisors (reports, inspections), trainers (awareness, education
and diffusion of the right to data protection, efforts in communication, infor-
mation, pedagogy, within the framework of an information strategy); the func-
tion of cooperation must be added.

5.3. The role of the Catalan Data
Protection Authority in the control 
of Catalonian public sector data
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Evidently an Annual Report cannot be exhaustive, nor is it sufficient enough
to measure the activity of the institution that produces it. As a control autho-
rity in an area such as the right to personal data protection, which is horizon-
tal, and, therefore, complex, the Catalan Data Protection Authority aims to
complement all those aspects that are not sufficiently explained and that
involve more than just the growth of the number of declared files or the types
of enquiries presented to the Authority.

• General Secretary

Article 17 of the Statute of the Catalan Data Protection Authority (Decree
48/2003, 20 February 2003) sets forth the functions of the General Secretary.
This department is responsible for the management of human resources of
the Authority; in other words, the organization of the staff, and providing for
the necessities of their tasks, the allocation of these jobs, the proposing of
measures sincronising staff to the needs of the Authority, the elaboration of
training for the personnel and the prevention of job risks.

Staff

The Authority Statute establishes that the approval of personnel corresponds
to the Data Protection Advisory Council. The current staff was approved in the
second session of the Advisory Council, held on July 21, 2003, and is struc-
tured in the following manner:

CATALAN DATA PROTECTION AUTHORITY PERSONNEL

DEGREE

TOTAL A B C D

Senior management 1 1 — — —
Civil servants 17 11 1 5 —
Externally contracted personnel 7 6 — — 1
Total 25 18 1 5 1

The role of the Catalan Data Protection Authority...
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During 2006, the personnel of the Authority received 310 hours of training in
public management and administrative procedures, 565 hours of specialized
training in personal data protection issues and information safety and 18 hours
of training activities on legal aspects.

General training activities in data protection issues

During 2006, in collaboration with Public Administration School of Catalonia,
44 general training courses were given.

Although in comparison with 2005, when 26 of the general training courses
were given on the subject of personal data protection, compared to the 44
given in 2006, the total number of students enrolled was slightly inferior.
However, since that the courses were given with fewer students, the degree
of profitability of 2006 was 77%, 3 points higher than the 74% of 2005.

Economic resources

Act 20/2005, of December 29, 2005, on budgets of the Generalitat of
Catalonia for 2006 (DOGC num. 4541 of December 31) includes the budget
of the Catalan Data Protection Authority in section 07. The result is the table
below:

BUDGET OF THE CATALAN DATA PROTECTION AUTHORITY FOR FISCAL YEAR 2006

CHAPTER BUDGETED

Chapter I 1,310,542.04
Chapter II 1,179,331.00
Chapter IV 2,000.00
Total of current operations 2,491,873.04
Chapter VI (total of capital operations) 570,105.00
Total budget 3,061,987.00
Amounts expressed in Euros.

The role of the Catalan Data Protection Authority...
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Likewise, in compliance with Act 5/2002, of April 19 2002, the Authority is sub-
mitted to financial control of the General Intervention of the Generalitat and
the public accounting system.

The Documentation Centre

The cooperation agreement signed at the end of 2003 with the Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC—Consortium of University
Libraries of Catalonia) has been renewed yearly and has allowed the Authority
to have an online catalogue (http://ccuc.cbuc.es/institucions/apdcat/) and to
be part of the Library System of Catalonia, which implies the obligatory use
of the official cataloguing standard used in Catalonia:

Bibliographic format CATMARC
Normalized International Bibliographic Description (ISBD)
Anglo-American cataloguing rules (AACR2r)
List of Subject Headings in Catalan (LEMAC)
Universal Decimal Classification (CDU)

• Legal department

The Authority has the obligation of communicate regulations related to Data
Protection, and in addition, within its area of competency, must respond by
means of reports to enquiries forwarded by public administrations.

In 2006, there was a significant increase in the studies carried out by the Legal
department in relation to areas that require an in-depth study, as well as those
internal reports that serve both as support for management and for the other
areas of the Authority.

During 2006, a total of 12 general provision projects of the Generalitat of
Catalonia were presented in reference to diverse areas.

The role of the Catalan Data Protection Authority...
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It is important to differentiate between the draft general provisions on which
the Authority provided counsel during 2006, the reports mainly consisted of
standards on creation, modification or the suppresion of files or procedures
that contain personal data, and those that regulate material areas that directly
or indirectly implicate the treatment of personal data.

Formal enquiries

The Catalan Data Protection Authority is also responsible for responding to for-
mal enquiries made by the Administration of the Generalitat, local entities and
universities of Catalonia on the application of the legislation of personal data
protection. In accordance with the Authority’s norms and the statute that
governs it, the director of the Authority is responsible for replying all enquiries
made by Ministers, in the case of the Generalitat or through legal represen-
tatives in the case of other authorities.

In general terms, the formal enquiries examined in 2006 are classified below
according to the legal issues that were analysed from the perspective of the
Organic Law 15/1999 on the Protection of Personal Data - LOPD:

Communication of data to third parties
Communication of data to insurance companies in relation to traffic accidents
Communication to professional associations in relation to the access to regis-
tered member list.
Access through requirements made to a third party
Access to personal data through the notification via burofax
Communication of data between public administrations
Communication of data of municipal population census
Creation of an interconnection of databases for the Public Administration
Communication of data to security forces
Person in charge of processing
Diffusion of personal data through computer applications

The role of the Catalan Data Protection Authority...
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• Inspection Area

During 2004, 2005 and 2006, the number of claims and complaints submit-
ted to the Catalan Data Protection Authority underwent a considerable incre-
ase. This increase was progressive rising from 40 actions in 2004 to 100
actions carried out during 2006.

In 2006, 60 reports were submitted to the Inspection Area of the Catalan Data
Protection Authority for infringements by the public administrations related to
public organisms included within the area of responsibilities determined in
article 3 of Act 5/2002, of April 19 2002.

On the other hand, during 2006, the Inspection Area of the Catalan Data
Protection Authority conducted different procedures for infringments by the
public administrations, some of which make reference to issues which ente-
red in 2006 and others, to issues that had been entered in the two previous
years.

According to the data, during 2006, the Catalan Data Protection Authority
closed 38 cases. It is important to point out that 19 of these procedures
were closed through resolutions in which it was declared that an infringe-
ment of personal data protection right had been commited, and measu-
res and recommendations were made according to each case, in com-
pliance with the provisions of article 46 of the Personal Data Protection
Organic Act - LOPD. The 19 remaining cases correspond to closed pro-
cedures that ended with a resolution by the Authority declaring the lack of
infringement.

The procedures for infringement by the public administrations that were pro-
cessed during 2006 by the Inspection Area made reference to different enti-
ties of the Catalan public administration as well as to different areas that are
under responsibility of the public Catalan authorities, with the distribution
included in the following table:
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As indicated by this table the majority of infringements by public administrations
processed by the Catalan Data Protection Authority during 2006 referred to irre-
gularities in protection of health data that gave rise to different procedures.

Furthermore, the majority of complaints received during 2006 referred to dis-
closure of data without the consent of the data subject or to the lack of the
right of information established by article 5 of the Personal Data Protection
Organic Act - LOPD.

During the last quarter of 2006, a model was designed for the initiation of “ex offi-
cio” control which was structured into auditory and inspection plans. This will ena-
ble the start-up in 2007 of this preventive control on the processing of personal
data, which comes under competence of the Catalan Data Protection Authority.

To specify the methodology and design of the implementation of the “ex offi-
cio” control, the experiences of other control authorities were analyzed and
evaluated and, through their collaboration with interviews and the contribution
of documentation, have enabled our own model to be constructed in just
under three months.

• The Data Protection Registry of Catalonia

The major part of the resources of the Data Protection Registry has been used
to finalize the automated management system of the registry. This has allowed

INFRINGEMENT PROCEDURES BASED ON AREA OF PDP DURING 2006

AREA NUMBER

Health data 20
Communication of data 14
Right of information 11
Lack of safety measures 4
Excessive data 2
Sexual life data 1
Others 8
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the processing of all the application inscription presented during 2006 to be
done entirely with the new system. Given that the new system is completely
operative, it has also been possible to incorporate all those inscription records
processed manually during 2004 and 2005 which included a total of approxi-
mately 3,400 registry entries. The other aspect relevant to this line of work has
been the possibility of integrating into the Data Protection Registry of Catalonia
the entries made to the General Data Protection Registry of the Spanish
Authority prior to the creation of the Catalan Authority which, until 2003, amoun-
ted to 3,600 entries. This integration has been possible through to the agree-
ments established between the autonomous authorities and the Spanish
Authority in relation to the protocols of the SIDIR registry information exchange.

With the consolidation of the management system of the registry, the incor-
poration of the manually processed entries and the addition of those entries
made to the Spanish Authority prior to 2003, it is possible to focus on the pro-
ject of implementing online consultations of the Data Protection Registry of
Catalonia which will be carried out during 2007.

The main efforts of the Registry Area during 2006 were oriented at facilitating
the notification of files, through the design and development of a new program
for the management of notifications distributed via the Authority’s website
www.apd.cat, as well as the display of simplified notifications through the
intranet of the public administrations www.eacat.net. Both systems allow the
notification of files in a completely digitalized manner, thanks to the use of an
electronic signature.

In the future, the most relevant projects of 2007 related to this line of work will
consist of updating these systems to the NOTA protocols, implemented in
collaboration with the Spanish Authority.

Citizen’s Service Office

Citizen’s attention and information has always been a priority for the Authority.
In the beginning, this service was given by the staff of the organization, but
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the increase in the number of enquiries and the need to offer customized
attention made it necessary to obtain the support of other entities from the
same administration, who were specialized in citizen’s service. Along these
lines, at the start of 2005, the Authority was assisted by the General
Management of Citizen Service of the Department of the Presidency, with
whom it established a protocol to offer a standarized model of attention to the
public with the aim of correctly attending those requests related to personal
data protection. This collaboration continued throughout 2006 and some
improvements were introduced to increase the quality of the service.

Users of the service can formulate their requests through three channels avai-
lable to the Authority and the selection of channel is determined by the degree
of the difficulty of the petitions.

The first channel is the telephone number 012 that offers general information
to all citizens of Catalonia. The counselling in data protection that this tele-
phone service offers is considered a first point of attention of the consultations
that are addressed to the Authority. The 012 number answers calls throughout
the entire year, 24 hours a day.

The second channel is the telephone 902 011 710 that is operative from
Monday to Saturday, from 9:00 to 20:00. This service is handled by people
trained in personal data protection matters and the counselling provided
through this telephone line constitutes a second level of specialized attention.
The Catalan Data Protection Authority offers the initial and continuous training
of operator personnel.

A third channel of consultations on personal data protection issues is the e-
mail consultes.apdcat.apdcat@gencat.net, which is answered by specialized
personnel who also answer the 902 number, and therefore constitutes a
second level of attention.

When the operators of these three channels consider that the consultation pre-
sented is a relevantly complex issue or requires more specialized help, they
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channel the enquiry to the expert personnel of the Authority responsible for res-
ponding to this enquiry. This last service constitutes the third level of attention.

• Diffusion, training activities and documentation

For the purpose of reaffirming its educational aspects and extending culture
of personal data protection, the Catalan Data Protection Authority has taken
special interest in the organization of conferences, seminars and other activi-
ties, as especially referred to in article 17.f) of the Statute of the Catalan Data
Protection Authority. In this sense, it is important to highlight diverse activities
carried out during 2006 related directly to the exercise of these functions.

I International Conference on Data Protection in Pluri-National
and Federal States

The Catalan Authority of Data Protection held the first International Conference
on Data Protection in Pluri-National and Federal States on 4-5 October, which
took place in the Parliament Palace of Catalonia. The conference was inagu-
rated by the Honorable Ernest Benach, President of the Catalan Parliament.
In the first conferences of this caractheristics held in Spain, experts and autho-
rities from many Pluri-National and Federal States were present; such as
Germany, Belgium, Canada, Switzerland, as well as representatives of
Spanish and European Union of Data Protection Authorities.

The two central themes of the conference were the development of coopera-
tion between Data Protection Authorities on one hand, and the conflict bet-
ween security and personal data protection on the other.

The theme of cooperation brought forth various expert opinions which were
developed during the two days of the conference. Esther Mitjans, Director of
the Catalan Data Protection Authority emphasized the need to add content to
the term cooperation, and do so in a more concrete and useful manner within
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a framework of societies that are increasingly dependent on each other.
Likewise, she highlighted the need for an effort in a complex and diverse con-
text within a legal perspective, but also from the perspective of distribution of
responsibilities. With regard to the distribution of competencies, Mr. Iñaki
Vicuña, Director of the Basque Data Protection Authority, reminded everyone
that it was necessary to protect the independence of authorities so that they
can act on their own initiative. Even though he accepted this, Mr. Alexander
Dix, Commissioner of Data Protection of Berlin, requested the setting up of a
unit of action that would ensure that offenders could not take advantage of
the permissiveness of some authorities in comparison with others.

Among the most interesting conclusions of the different conferences, deba-
tes and round tables, was the contribution of Mr. Pierre Trudel, holder of the
Wilson Chair of Information Technologies and the Electronic Law Commerce
at the University of Montreal, in reference to the dilemmas stemming from elec-
tronic administration.

Security and new measures in policing and defence were themes that were high-
lighted during the first International Conference. In refering to this topic, the
Director of the Catalan Authority of Data Protection emphasised the paradox cre-
ated when “unilateral hegemony (exercised in the international arena) genera-
tes even more violence. Most of the key speakers of the conference stressed
this point. Karim Benyekhlef, Professor of Public Law at the University of Montreal
Faculty of Law, added that “these security measures begin to generate fear.”

The conference took cooperation between authorities, and tensions between
security and the protection of the rights of citizens, as central tenets.
Cooperation was seen as necessary between data protection authorities.
Cooperation between police forces of member states of the European Union
was implemented via inter-governmental mechanisms, not through commu-
nity mechanisms. This implies a lack of harmonisation within criminal legisla-
tion, nor within the mechanisms and regulations of data protection. This lack
is reflected not just within relations between member states, but also between
police forces and state security forces according to Emilio Aced, chairman of
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the Europol Joint Supervisory Body. There have been calls for a homogeneity
and harmonisation of regulations for data protection within the European Union.

Fundamentals rights and the Prüm Convention

On 15 December 2006, the Catalan Data Protection Authority along with the
Chair, Jean Monnet of the Barcelona Autonomous University (UAB), organi-
sed a series of formal discussions entitled ‘Fundamental Rights and The Prüm
Convention: Data Protection and Globalisation’. The aim was to analyse the
essential aspects of this international treaty related to fundamental rights and,
more specifically, to the right of informational self-determination of personal
information.

The Prüm Convention is an international treaty signed by Austria, Belgium,
France, Germany, Holland, Luxemburg and Spain whose application implies
a qualitative improvement in efforts to control cross-border crime, illegal immi-
gration and antiterrorism. Discussions held in the Aula Europa, the centre of
the European Community in Barcelona, considered the impact of the
Convention on fundamental rights.

The Prüm Convention is explicit in respect to anti-terrorist measures. Among
the explicit measures stated in the treaty, there appear examples such as the
exchange of police information between co-signatory states for the preven-
tion of terrorist attacks, as well as the possibility of armed security guards (Air
Marshals) accompanying flights. Further, it allows the crossing of borders
without authorisation by police forces in the case of emergency, or joint state
police border patrols as other applicable security measures.

The Prüm Convention also establishes the creation of national files for DNA
analysis which is used in police investigation; however disassociating perso-
nal and genetic data. Thus, specific persons referred to within the archive can-
not be directly identified when obtaining and dealing with DNA data. This is
an especially sensitive area and the convention respects the rights of privacy,
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protection of data, and informational self-determination, ‘in compliance with
National Law applicable to the processing’.

The speakers also manifested the need to correct certain measures currently
in practice, such as the generalisation of closed circuit television surveillance,
biometric controls, police access to various specific databases, or the regis-
tration of users consulting web pages among others.

Special training activities

During 2006, in matters referring to specialized training, two lines were deve-
loped. On one hand, the implementation of a program of fourteen conferen-
ces on very specific subjects related to personal data protection and on the
other hand, the creation of a program of eight scholarships for collaboration
and research on personal data protection issues.

• Report from the Director: a brief consideration on the right
to information and the right to personal data protection

An Annual Report reflects the concern for achieving the objectives of gua-
ranteeing the right to personal data protection, the evolutions and new trends
all over the world.

With the information access laws in Germany coming into force, and the two
years that have passed since the United Kingdom unified control over per-
sonal data protection and access to information into a single authority, it is
even more evident in our country that the absence of unitary regulation incre-
ases doubts and insecurities in reference to the guaranteeing of the different
rights and interests in play.

Reflecting on this state of affairs, I would like to include a few short comments
concerning access to information of the public administrations.
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The relation between the protection of personal data and the diffusion of admi-
nistrative information, both in exercising the right of access to documentation
of the public administrations or in the diffusion of information relating to the
actions of the public administrations over the Internet or through any other
means, has been, during 2006, subject of analysis and consultation on various
occasions.

On occasion, consultations have been made in relation to the disclosure of infor-
mation on the Internet, on individuals affected by actions of public administra-
tions. The majority of comments refer to the legitimacy that protects the disclo-
sure of personal data over the Internet, irrespective of whether public actions
or administrative procedures are produced in accordance with the legal system.
The complaints take on special importance if the event, the procedure or the
act took place several years ago or if it was corrected, repaired, or finished in
a very different manner to what had been posted on the Internet. In some cases,
the information published is not harmful or negative to the person affected, but
merely information corresponding to the past that has been passed over by ano-
ther event in the life of the person and has been deemed unnecessary or exces-
sive if maintained on the web. Those affected in some cases, propose the right
to forget: a right to leave things and actions behind, as they had occurred a long
time ago or that have since been corrected after the publication.

It is important to know that in the majority of cases, this kind of publicity was
made through the electronic publication of Official Gazette or Journal or acts
of meetings of different public bodies and the information may be found as a
result of searches in the principal Internet search engines, simply by typing
in the first and last name of the person in question. In this way, the consulta-
tions or complaints presented by those individuals not only claim the possi-
bility to forget, erase or cancel this type of information that has become obso-
lete by later events but also refer to the ease with which this information was
found on the Internet; just by making a consultation with principal search engi-
nes. An imbalance is produced between the current powers of information
and the obsolescence of information; consequently affecting the principle of
personal data quality.
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In such cases, it is important to determine whether the administrative act is
the object of publication, in accordance with the administrative procedure that
presides over it, or if the disclosure of the information is not included in any
regulatory standard. Certain administrative acts are the subject of publication,
whether the intention is to give transparency to a certain process (awards and
rejections in bidding procedures, civil service exams, official announcements
of scholarships, awards, etc) or as a means of communication when direct
notification is not possible to the individual involved or the receiver of the
action. In these cases, administrative acts are legitimately published in an of
Official Gazette or Journal in either paper or electronic format. In those cir-
cumstances, it is only necessary to prevent access to this personal informa-
tion from being as easy as consulting a name through a search engine.

Along these lines, it is recommendable that through technical mechanisms or
security tools and control of access to the information, these same search
engines take precautions to establish certain requirements in accessing the
personal data of the affected individuals. This does not mean omitting this
information from the disclosure made over the Internet but limiting its access
to the people that truly consult the Official Gazette or official electronic publi-
cations without the simple search of a first and last name, thus, allowing
access to all the information of administrative nature linked to that name. This
issue deals with giving the information in a correct manner, in compliance with
the principle of proportionality with other dignified protection rights.

This restricted access to those that truly consult the administrative informa-
tion aims to return to the original goal of publishing the administrative act.
Administrative acts are published in classified ads or in Official Journals in
order to, as we have seen, give transparency to the procedure or to guaran-
tee the knowledge of the notification of the individual in certain acts of the
administrations. This publicity does not universally attempt to make this situa-
tion known for a completely undefined period of time. It pursues administra-
tive publicity and not the fact that the name of a person becomes inseparably
linked to a particular administrative action for the rest of their lives each time
someone consults the Internet through a search engine.
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Consequently, it is here where the responsible public bodies should appre-
ciate the need to evaluate what form of access certain administrative infor-
mation has on the Internet and choose the one that is most adequate, with all
applicable rights.

On a second level, it opens up another possibility that might be worth stud-
ying by each of the responsible institutions. In some cases, the administrative
notification for publicity in Official Journal and Gazettes is an unfavourable act
that could affect the evaluation of a person, their economic capacity or give
information on their assets or conduct with respect to an authority. In some
cases, the conduct or the event is corrected after the publication of the admi-
nistrative act, either through the payment of the economic amount owed, pas-
sing a test later, to make up for the one not passed earlier, or simply making
that information obsolete due to availability of new facts.

In these cases, the public body that had urged the publication of the act could
propose (for example, a debt that the person had with the administration) the
posterior publication of an administrative act claiming that the amount has
been paid by the individual or that the pending debt has been settled. This
way, a posterior administrative act would establish the last process that was
carried out in the finalization of the procedure. This approach requires, in the
majority of the cases, a regulatory prevision or modification and the reorgani-
zation of traditionally established procedures which would allow individuals to
keep a public record of the result of the procedure. Consequently, it is neces-
sary to analyze the different steps of the procedures that are published in
newspapers and official bulletins and evaluate the possible publication of sub-
sequent acts that lead to a different result, in many cases, the opposite of what
was previously published.

On the other hand, when access to administrative information that contains
personal data is based on the right of citizens’ access to administrative files
and records, we must take into consideration the possible collision of this right
with the right to personal data protection for third parties that are included in
that file. In these cases, two rights coincide with the same objective which is
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personal information that could be included in an administrative record of any
nature: the right to access records and documents that ase part of a file file
and the right to the protection of the personal data whose objective is the tute-
lage and control of the data of individuals that could be included in the docu-
mentation. The relation between both rights is not absolute and should be
analyzed depending on the case in which it is produced.

The Directive 95/46/CE, on subjects of personal data protection, in its
Whereas 72 clause already expressly authorizes that the principle of public
access to the official documents be taken into account when applying the
principles exhibited in the Directive. The relation between both rights is evi-
dent in the legal texts and has frequently been manifested in practical cases.

Access to information is an important principle for all the Member States of
the European Union, although it recognizes or serves different interests. This
depends on the State it deals with, taking into account different cultural and
legal traditions. In many Member States, it is recognized as a legal principle
for promoting the participation of citizens in the decisions taken by govern-
ments, or in drawing up public policies, with the aim of encouraging demo-
cracy and guaranteeing transparency. In other countries, it operates as a right
of the people; whether it be of subjective nature in the area of administrative
procedures, or as a fundamental right; a right of the public to know and at the
same time as an obligation of governments to inform.

A debate exists, in the European context, on whether the right to access
public documents has the nature of a fundamental right as is currently regu-
lated. The Court of First Instance of the European Communities has resolved
in favour of giving citizens the widest possible access to information with the
intention of strengthening the democratic character of institutions and the trust
of the public in the government. It has expressly outlined the fact that it is not
necessary for people to allege grounds to have access to the information
requested. In accordance with these criteria, there is no need to give any spe-
cific reason in requesting access to the documentation of the institutions of
the Union.
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The Treaty that establishes the European Constitution forecasts in two diffe-
rent provisions the right of access to these documents, in the first place, arti-
cle 50 of the first part of the Treaty, equivalent to article 255 of the Treaty of
the European Community, a fundamental concept that is maintained by the
current legislation in force —Regulation 1049/2001— and on the other hand,
the right of access to documentation, one of the rights of the Letter of
Fundamental Rights which is incorporated entirely into part II of the Treaty,

Strictly speaking, the right of access to information of the public administra-
tions and the right to personal data protection are rights to be protected without
the existence of any relationship of hierarchy between them. The European
Supervisor of Data Protection in his Document num. 1 of 2005, which analyzes
the relation between both rights, supported this interpretation and stated that
in the cases that involved both rights, both rights should be analyzed in order
to make an adequate evaluation of the rights and interests in play

Access to administrative documentation is foreseen by the Spanish
Constitution within the framework of the principles that regulate administrative
action. The current regulation on the right of access, in articles 35 and 37 of
Act 30/1992, of November 26 1992, on the legal system of the public admi-
nistrations and the common administrative procedure, was drafted with arti-
cle 105.b) of the Constitution as its base. Article 105.b) of the Constitution
establishes that the law will regulate the access of citizens to administrative
records and registers, except in matters affecting the security and defence of
the State, the investigation into crimes and the intimacy of people.

According to the current Spanish regulation, access is conditioned by the
accreditation of legitimate interest, in a more restrictive manner than that esta-
blished in other countries of the European Union. The Spanish legislation lacks
specific regulation in matters of access to public information which specifi-
cally analyzes the topic of the information diffused over the Internet, access
to the same by any person or the communication thereof by documentation
media, all of which are aspects of great importance for current democratic
societies.
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Despite the general regulation, in certain ambits, the right of access to infor-
mation has been reinforced by specific regulations, giving it a more important
force or rank, as is the case of environmental information and urban informa-
tion in the possession of public entities. Specifically, in matters of environment,
Act 27/2006, of July 18 2006, was approved during 2006 which provides for
regulating the rights of access to information, public participation and access
to justice, in matters of the environment. This act transposes to Spanish Legal
System Directive 2003/4/CE and 2003/357CE and has been expressly fore-
casted in article 27 of the Catalonian Autonomy Statute, which states the right
of all people to access environmental information in the possession of public
powers and establishes that this right can only be limited for reasons of justi-
fied public order, in the terms established by the laws.

Another ambit that foresees reinforced rights of information is the health sec-
tor which traditionally recognizes the right of the patient to access his/her own
medical record, which the Catalonian Autonomy Statute now specifically
includes in article 23 as one of the rights in the health sector apart from the
right to personal data protection recognized in article 31. Therefore, in the
health sector, the rights of all people to be informed about the services that
can be accessed and the requirements necessary to do so, is taken into con-
sideration in relation to public and private health services. The patient is also
to be informed on the medical treatments and their risks before: application,
consent to any operation, access to their medical record and of the confi-
dentiality of the data related to their health, in the terms established by the
laws. In Catalonia, Act 21/2000, of December 29 2000, recognizes these
rights, stipulating the right to receive information concerning the health and
the autonomy of the patient, and the clinical documentation.

Other ambits or specific groups also recognize rights of access to informa-
tion in possession of public institutions whether it be transparency towards citi-
zens or because the information is essential for the development of their func-
tions, such as journalists or parliamentarians.

Within the right of access to documentation. exist certain particularities; such as
requests for access concerning documentation of historical relevancy and in
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general, all information that explains, reports and documents historical events
of significant value for those who suffered or knew them. It deals with eva-
luating the interests of the people affected, the social importance that the kno-
wledge holds and the disclosure of certain events that form a part of the
collective memory of a society and the rights of the people whose intimacy or
lives could be affected by the diffusion of certain events that influence the
more subjective part of their feelings or experiences. Access to this data is
conditioned by the purpose for which the consultation is made, as well as by
the person requesting access, depending on whether the people affected or
relatives, have given their consent or not, always considering the application
of the principles of proportionality and quality that preside in the system of per-
sonal data protection. However, a new general interest to be considered is
introduced in these cases, which is the interest in which particular events are
known, that the general public is conscious of and knowledge of those events
that, independent of proximity in time, have relevance in enriching the demo-
cratic culture and the foundations for life in society.

In general terms, the juxtaposition of the right to personal data protection and
the right of access to public documentation is resolved in compliance with the
habitual rules of interpretation applicable to the cases of conflict or concu-
rrence of fundamental rights, according to the judgement of proportionality,
the consideration of the damage or the evaluation or balance of public inte-
rest. In accordance with the evaluation by public interest, it considers which
of the rights prevail over the others taking into account the specific case that
is proposed and based on criteria of balance in creating respect for both. This
judgement of proportionality corresponds to the courts which must be aware
of conflicts in these matters as well as the legal operators and to the admi-
nistrative bodies which must deal with requests for access to administrative
documentation containing persona data, during the course of exercising their
functions.
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